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Cidofovir injektion
uttalas som (si dof ' o veer)

VIKTIG VARNING:

Cidofovirinjektion kan orsaka njurskador. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft 
njursjukdom. Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel som kan orsaka 
njurskador, av vilka några inkluderar amikacin, amfotericin B (Abelcet, Ambisome), foscarnet (Foscavir), 
gentamicin, pentamidin (Pentam 300), tobramycin, vankomycin (Vancocin) och icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Naprosyn, Aleve). 
Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte använda cidofovirinjektion om du tar eller 
använder en eller flera av dessa mediciner.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester före, 

under, efter din behandling för att kontrollera ditt svar på cidofovirinjektion.

Cidofovirinjektion har orsakat fosterskador och problem med spermieproduktionen hos djur. Detta 
läkemedel har inte studerats på människor, men det är möjligt att det också kan orsaka fosterskador hos 
spädbarn vars mödrar fått cidofovirinjektion under graviditeten. Du ska inte använda cidofovir-injektion 
medan du är gravid eller planerar att bli gravid om inte din läkare beslutar att detta är den bästa 
behandlingen för ditt tillstånd.

Cidofovirinjektion har orsakat tumörer hos försöksdjur.

Tala med din läkare om de möjliga riskerna med att använda cidofovirinjektion.

hur är denna medicin utskriven?

Cidofovir-injektion används tillsammans med en annan medicin (probenecid) för att behandla cytomegaloviral retinit 

(CMV-retinit) hos personer med förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Cidofovir är i en klass av läkemedel som kallas 

antivirala medel. Det fungerar genom att bromsa tillväxten av CMV.

hur ska detta läkemedel användas?
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Cidofovir-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) av en läkare eller 

sjuksköterska på en medicinsk anläggning. Det ges vanligtvis en gång varannan vecka. Behandlingens längd 

beror på din kropps svar på medicinen.

Du måste ta probenecidtabletter genom munnen med varje dos av cidofovir. Ta en dos probenecid 3 timmar 
innan du får cidofovirinjektion och igen 2 och 8 timmar efter att din infusion är avslutad. Ta probenecid med 
mat för att minska illamående och magbesvär. Fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor 
om hur dessa läkemedel ska tas tillsammans.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder cidofovirinjektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot cidofovir, probenecid (Probalan, i Col-
Probenecid), sulfa-innehållande mediciner, andra mediciner eller någon av ingredienserna i cidofovirinjektion. 
Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna 
medicinerna som anges i avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: paracetamol; acyklovir 
(Zovirax); angiotensinomvandlande enzyminhibitorer såsom benazepril (Lotensin, i Lotrel), kaptopril, 
enalapril (Vasotec, Vaseretic), fosinopril, lisinopril (Qbrelis, i Prinzide, i Zestoretic); aspirin; barbiturater 
såsom fenobarbital; bensodiazepiner såsom lorazepam (Ativan); bumetanid (Bumex); famotidin 
(Pepcid); furosemid (Lasix); metotrexat (Otrexup, Rasuvo, Trexall); teofyllin (Elixophyllin, Theo-24); och 
zidovudin (Retrovir, i Combivir).

berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du är en kvinna som använder 
cidofovirinjektion, bör du använda effektiv preventivmedel medan du får cidofovir och i 1 månad efter din sista 
dos. Tala med din läkare om preventivmetoder som du kan använda under och efter din behandling. Om du är 
en man som använder cidofovir och din partner kan bli gravid, bör du använda en barriärmetod (kondom eller 
diafragma med spermiedödande medel) medan du använder cidofovirinjektion och i 3 månader efter din sista 
dos. Om du eller din partner blir gravid medan du får cidofovir, kontakta din läkare omedelbart.

tala om för din läkare om du ammar. Amma inte om du är infekterad med humant 
immunbristvirus (HIV) eller AIDS eller använder cidofovir.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Cidofovirinjektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

kräkningar

illamående
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diarre

aptitlöshet

huvudvärk

håravfall

sår på läpparna, munnen eller halsen

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

utslag

ögonsmärta eller rodnad

synförändringar såsom ljuskänslighet eller suddig syn

feber, frossa eller hosta

andnöd

blek hud

Cidofovirinjektion kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när 
du får denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din ögonläkare. Du bör ha regelbundna ögonundersökningar under din behandling 
med cidofovirinjektion.

Ställ eventuella frågor på apoteket om cidofovirinjektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn
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Vistide®¶

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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