
PATIENTINFORMATION
VERZENIO®(ver-ZEN-ee-oh)

(abemaciclib)
tabletter

Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om VERZENIO? 

VERZENIO kan orsaka allvarliga biverkningar inklusive:

• Diarre. Diarré är vanligt vid behandling med VERZENIO och kan ibland vara allvarligt. Diarré kan göra att du utvecklar 
uttorkning eller en infektion. Den vanligaste tiden att utveckla diarré är under den första månaden av VERZENIO-
behandling. Om du utvecklar diarré under behandling med VERZENIO kan din läkare säga till dig att tillfälligt sluta ta 
VERZENIO, avbryta behandlingen eller minska din dos.
– Om du har någon lös avföring,börja ta ett läkemedel mot diarré (som loperamid), drick mer vätska och berätta 

omedelbart för din vårdgivare.
• Lågt antal vita blodkroppar (neutropeni).Lågt antal vita blodkroppar är vanligt under behandling med VERZENIO 

och kan orsaka allvarliga infektioner som kan leda till döden. Din vårdgivare bör kontrollera dina vita blodkroppar före 
och under behandlingen. Om du utvecklar lågt antal vita blodkroppar under behandling med VERZENIO, kan din 
läkare säga till dig att tillfälligt sluta ta VERZENIO, minska din dos eller vänta innan du påbörjar din nästa 
behandlingsmånad.Berätta genast för din vårdgivare om du har tecken och symtom på lågt antal vita 
blodkroppar eller infektioner, såsom feber och frossa.

• Lungproblem.VERZENIO kan orsaka allvarlig eller livshotande inflammation i lungorna under behandling som kan 
leda till döden. Om du utvecklar lungproblem under behandling med VERZENIO kan din läkare säga till dig att 
tillfälligt sluta ta VERZENIO, minska din dos eller avbryta behandlingen. Berätta genast för din vårdgivare om du har 
några nya eller förvärrade symtom, inklusive:
– andningssvårigheter eller andnöd
– hosta med eller utan slem
- bröstsmärta

• Leverproblem.VERZENIO kan orsaka allvarliga leverproblem. Din läkare bör ta blodprover för att kontrollera din lever 
före och under behandling med VERZENIO. Om du utvecklar leverproblem under behandling med VERZENIO kan din 
läkare minska din dos eller avbryta behandlingen. Berätta omedelbart för din vårdgivare om du har något av följande 
tecken och symtom på leverproblem:
– känner mig väldigt trött
- smärta i den övre högra sidan av magområdet 
(buken)

- aptitlöshet
– blödning eller blåmärken lättare än normalt

• Blodproppar i dina vener eller i lungornas artärer.VERZENIO kan orsaka allvarliga blodproppar som har lett till 
döden. Om du utvecklar blodproppar under behandling med VERZENIO kan din läkare säga till dig att tillfälligt sluta 
ta VERZENIO. Berätta genast för din vårdgivare om du får något av följande tecken och symtom på en blodpropp:

– smärta eller svullnad i armar eller ben
- andnöd
- bröstsmärta

– snabb andning
– snabb puls

Se "Vilka är de möjliga biverkningarna av VERZENIO?" för mer information om biverkningar.
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Vad är VERZENIO?

VERZENIO är ett receptbelagt läkemedel som används:

• i kombination med endokrin behandling (tamoxifen eller en aromatashämmare) för att behandla vuxna med hormonreceptor 
(HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ, nodpositiv, tidig bröstcancer med hög risk att komma 
tillbaka enligt bestämt av din vårdgivare.

• i kombination med en aromatashämmare som den första endokrina terapin för att behandla kvinnor som har gått igenom klimakteriet 
(postmenopausalt), och män, med hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ bröst 
cancer som har förvärrats eller som har spridit sig till andra delar av kroppen (metastaserande).

• i kombination med fulvestrant för att behandla vuxna med hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal 
tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ bröstcancer som har förvärrats eller spridits till andra delar av kroppen 
(metastaserande) och vars sjukdom har fortskridit efter endokrin terapi.

- enbart för att behandla vuxna med HR-positiv, HER2-negativ bröstcancer som har förvärrats eller som har spridit sig till andra 
delar av kroppen (metastaserande) och vars sjukdom har utvecklats efter endokrin behandling och tidigare kemoterapi.

När VERZENIO används i kombination med fulvestrant, tamoxifen eller en aromatashämmare, läs även 
patientinformationen för den ordinerade produkten. Fråga din vårdgivare om du är osäker.
Det är inte känt om VERZENIO är säkert och effektivt för barn.

Innan du tar VERZENIO, berätta för din vårdgivare om alla dina medicinska tillstånd, inklusive om du:

• har feber, frossa eller andra tecken på en infektion.
• har en historia av blodproppar i dina vener.
• har lung- eller andningsproblem.
• har lever- eller njurproblem.
• är gravid eller planerar att bli gravid. VERZENIO kan skada ditt ofödda barn.

Kvinnor som kan bli gravida:

– Din vårdgivare kommer att göra ett graviditetstest innan du påbörjar behandlingen med VERZENIO.
– Du ska använda effektiv preventivmedel (preventivmedel) under behandling med VERZENIO och i 3 veckor efter den 

sista dosen av VERZENIO.
– Berätta genast för din vårdgivare om du blir gravid eller tror att du är gravid under behandling med VERZENIO.

• ammar eller planerar att amma. Det är inte känt om VERZENIO går över i din bröstmjölk. Amma inte under 
behandling med VERZENIO och i minst 3 veckor efter den sista dosen av VERZENIO.

Berätta för din vårdgivare om alla läkemedel du tar,inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och 
växtbaserade kosttillskott. VERZENIO kan påverka hur andra läkemedel fungerar och andra läkemedel kan påverka hur 
VERZENIO verkar och orsaka allvarliga biverkningar.
Berätta särskilt för din vårdgivare om du tar ett läkemedel som innehåller ketokonazol.
Vet vilka mediciner du tar. Håll en lista över dem för att visa din vårdgivare eller apotekspersonal när du får ett nytt 
läkemedel.

Hur ska jag ta VERZENIO?

• Ta VERZENIO exakt som din läkare säger till dig.
• Din vårdgivare kan ändra din dos vid behov. Sluta inte ta VERZENIO eller ändra dosen utan att prata med din läkare.

• VERZENIO kan tas med eller utan mat.
• Svälj VERZENIO tabletter hela. Tugga, krossa eller dela inte tabletterna innan de sväljs. Ta inte VERZENIO tabletter om 

de är trasiga, spruckna eller skadade.
• Ta dina doser av VERZENIO vid ungefär samma tidpunkt varje dag.
• Om du kräks eller missar en dos VERZENIO, ta din nästa dos vid din vanliga tidpunkt. Ta inte 2 doser VERZENIO 

samtidigt för att kompensera för den missade dosen.



Vad ska jag undvika under behandling med VERZENIO?

• Undvik att ta ketokonazol under behandling med VERZENIO. Berätta för din vårdgivare om du tar ett läkemedel som 
innehåller ketokonazol.

• Undvik grapefrukt och produkter som innehåller grapefrukt under behandling med VERZENIO. Grapefrukt kan öka 
mängden VERZENIO i ditt blod.

Vilka är de möjliga biverkningarna av VERZENIO? 

VERZENIO kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:

• Ser"Vilken är den viktigaste informationen jag borde veta om VERZENIO?”

De vanligaste biverkningarna av VERZENIO inkluderar:

• illamående
• infektioner
• lågt antal röda blodkroppar (anemi)
• minskad aptit
• huvudvärk
• håravfall eller håravfall (alopeci)

VERZENIO kan orsaka fertilitetsproblem hos män. Detta kan påverka din förmåga att skaffa barn. Prata med din vårdgivare 
om detta är ett problem för dig.
Dessa är inte alla möjliga biverkningar av VERZENIO. För mer information, fråga din vårdgivare eller apotekspersonal. Ring din 
vårdgivare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

• buksmärtor
• trötthet
• lågt antal vita blodkroppar (leukopeni)
• kräkningar
• lågt antal trombocyter (trombocytopeni)

Hur ska jag förvara VERZENIO?

• Förvara VERZENIO i rumstemperatur mellan 68°F till 77°F (20°C till 25°C). 
Förvara VERZENIO och alla läkemedel utom räckhåll för barn.
Allmän information om säker och effektiv användning av VERZENIO.
Läkemedel skrivs ibland ut för andra ändamål än de som anges i en patientinformationsbroschyr. Använd inte 
VERZENIO för ett tillstånd som det inte har ordinerats för. Ge inte VERZENIO till andra personer, även om de har 
samma symtom som du har. Det kan skada dem. Du kan fråga din apotekspersonal eller vårdgivare om mer 
information om VERZENIO som är skriven för vårdpersonal.

Vilka är ingredienserna i VERZENIO?

Aktiv beståndsdel:abemaciclib
Inaktiva Ingredienser:mikrokristallin cellulosa 102, mikrokristallin cellulosa 101, laktosmonohydrat, 
kroskarmellosnatrium, natriumstearylfumarat, kiseldioxid.
Ingredienser för färgblandning:polyvinylalkohol, titandioxid, polyetylenglykol, talk, järnoxid gul, järnoxid röd. Marknadsförs 
av: Lilly USA, LLC, Indianapolis, IN 46285, USA Copyright © 2017, 2021, Eli Lilly and Company. Alla rättigheter förbehållna. 
VER-0004-PPI-20211012

För mer information, gå till www.verzenio.com eller ring 1-800-545-5979.
Denna patientinformation har godkänts av US Food and Drug Administration. Reviderad: oktober 2021


