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Interferon Beta-1b injektion
uttalas som (in" ter feer' on bay' ta wun bee)

hur är denna medicin utskriven?

Interferon beta-1b-injektion används för att minska symtomepisoder hos patienter med skov-förlöpande 
(sjukdomsförlopp där symtomen blossar upp då och då) av multipel skleros (MS, en sjukdom där nerverna inte 
fungerar korrekt och patienterna kan upplever svaghet, domningar, förlust av muskelkoordination och 
problem med syn, tal och kontroll av urinblåsan). Interferon beta-1b är i en klass av läkemedel som kallas 
immunmodulatorer. Det är inte känt exakt hur interferon beta-1b fungerar för att behandla MS.

hur ska detta läkemedel användas?

Interferon beta-1b injektion kommer som ett pulver som ska blandas med vätska och injiceras subkutant (precis 

under huden). Det injiceras vanligtvis varannan dag. Injicera interferon beta-1b-injektion vid ungefär samma tid 

på dagen varje gång du injicerar det. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller 

apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Använd interferon beta-1b injektion exakt enligt 

anvisningarna. Injicera inte mer eller mindre av det eller injicera det oftare än vad din läkare har ordinerat. Din 

läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos av interferon beta-1b-injektion och gradvis öka din dos.

Du kommer att få din första dos av interferon beta-1b på din läkares mottagning. Efter det kan du själv 
injicera interferon beta-1b eller låta en vän eller släkting utföra injektionerna. Innan du använder interferon 
beta-1b själv första gången, läs de skriftliga instruktionerna som medföljer. Be din läkare eller 
apotekspersonal visa dig eller den person som ska injicera läkemedlet hur du ska injicera det.

Återanvänd eller dela aldrig sprutor, nålar eller injektionsflaskor med medicin. Släng använda nålar och sprutor i en 

punkteringssäker behållare och släng använda injektionsflaskor med medicin i soporna. Tala med din läkare eller 

apotekspersonal om hur du gör dig av med den punkteringssäkra behållaren.

Du ska bara blanda en injektionsflaska med interferon beta-1b åt gången. Det är bäst att blanda läkemedlet precis 

innan du planerar att injicera det. Du kan dock blanda läkemedlet i förväg, förvara det i kylskåpet och använda det 

inom 3 timmar.

Du kan injicera interferon beta-1b var som helst på buken, skinkorna, baksidan av överarmarna eller 
låren, förutom området nära naveln (navel) och midjan. Om du är väldigt smal, injicera bara
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i låret eller på utsidan av armen. Se diagrammet i tillverkarens patientinformation för de 
exakta ställena du kan injicera. Välj en annan plats varje gång du injicerar din medicin. Injicera 
inte din medicin i hud som är irriterad, blåmärken, rodnad, infekterad eller ärr.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) 
när du påbörjar behandling med interferon beta-1b och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen 
noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor.

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 får interferon beta-1b-injektion,
Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot interferon beta-1b-injektion, andra interferon-
beta-läkemedel (Avonex, Plegridy, Rebif), andra läkemedel, humant albumin, mannitol eller något av de andra 
innehållsämnena i interferon beta-1b-injektion. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista 
över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina 
mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du dricker eller någon gång har druckit stora mängder alkohol, om du har eller någonsin 
har haft anemi (låga röda blodkroppar) eller låga vita blodkroppar, blodproblem som lätta blåmärken eller blödningar, 
kramper, psykisk sjukdom som t.ex. depression, särskilt om du någonsin har funderat på att ta livet av dig eller försökt 
göra det, hjärtsvikt eller hjärt- eller leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får interferon beta-1b-injektion, kontakta din läkare.

fråga din läkare om säker användning av alkoholhaltiga drycker när du får interferon beta-1b 
injektion. Alkohol kan göra biverkningarna av interferon beta-1b värre.

du bör veta att du kan ha influensaliknande symtom som huvudvärk, feber, frossa, svettningar, 
muskelvärk och trötthet efter din injektion. Din läkare kan säga åt dig att ta receptfria smärt- och 
febermediciner för att hjälpa dig med dessa symtom. Tala med din läkare om dessa symtom är 
svåra att hantera eller blir allvarliga.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar en dos av interferon beta-1b-injektion, injicera din nästa dos så snart du kommer ihåg eller kan 
ge den. Din nästa injektion ska sedan ges cirka 48 timmar (2 dagar) efter den dosen. Använd inte interferon 
beta-1b injektion två dagar i rad. Injicera inte en dubbel dos för att kompensera för en missad dos. Ring din 
läkare om du missar en dos och har frågor om vad du ska göra.
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hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Interferon beta-1b-injektion kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa 
symtom är allvarliga eller inte försvinner:

huvudvärk

vaginal blödning eller fläckar mellan menstruationerna

strama muskler

svaghet

förändringar i sexlust eller förmåga (hos män)

förändring i samordning

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller något av de 
symtom som anges i avsnittet SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare 
omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

blåmärken, smärta, rodnad, svullnad eller ömhet på injektionsstället

svärtande hud eller dränering på injektionsstället

gulfärgning av huden eller ögonen

mörk urin

extrem trötthet

blek avföring

illamående

kräkningar

aptitlöshet

ovanliga blåmärken eller blödningar

förvirring

irritabilitet

nervositet

svårt att somna eller att sova

funderar på att skada eller ta livet av dig själv eller planerar eller försöker göra det

ångest

ny eller förvärrad depression

aggressivt eller våldsamt beteende

att se saker eller höra röster som inte finns

agera utan att tänka

anfall
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andnöd

snabba eller onormala hjärtslag

bröstsmärtor eller tryckkänsla

blek hud

ökad urinfrekvens, särskilt på natten

utslag

nässelfeber

klåda

svullnad av ögon, ansikte, mun, tunga, svalg, händer, armar, fötter, vrister eller underben

svårigheter att andas eller svälja

röd eller blodig avföring eller diarré

magont

långsamt eller svårt tal

lila fläckar eller prickar (utslag) på huden

minskad urinering eller blod i urinen

Interferon beta-1b-injektion 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).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, tätt tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara 
injektionsflaskor med interferon beta-1b-pulver i rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt 
(inte i badrummet). Vid behov kan injektionsflaskor innehållande beredd interferon beta-1b-lösning förvaras i 
kylskåp i upp till 3 timmar efter blandning. Frys inte interferon beta-1b.

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och
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små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och 
placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och 
räckhåll.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://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 läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på interferon beta-1b-injektion.

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

Betaseron®

Extavia®
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