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Rituximab injektion
uttalas som (ri tux' i mab)

Lägga märke till:

Rituximab-injektion, rituximab-abbs-injektion och rituximab-pvvr-injektion är biologiska mediciner (läkemedel 

gjorda av levande organismer). Biosimilar rituximab-abbs-injektion och rituximab-pvvr-injektion liknar i hög 

grad rituximab-injektion och fungerar på samma sätt som rituximab-injektion i kroppen. Därför kommer 

termen rituximab-produkter att användas för att representera dessa mediciner i denna diskussion.

VIKTIG VARNING:

Du kan uppleva en allvarlig reaktion medan du får eller inom 24 timmar efter att du fått en dos av en rituximab-

injektionsprodukt. Dessa reaktioner inträffar vanligtvis under den första dosen av en rituximab-

injektionsprodukt och kan orsaka dödsfall. Du kommer att få varje dos av en rituximab-injektionsprodukt på en 

medicinsk anläggning, och en läkare eller sjuksköterska kommer att övervaka dig noggrant medan du får 

medicinen. Du kommer att få vissa mediciner för att förhindra en allergisk reaktion innan du får varje dos av en 

rituximab-injektionsprodukt. Tala om för din läkare om du någonsin har haft en reaktion på en 

rituximabprodukt eller om du har eller någonsin har haft oregelbundna hjärtslag, bröstsmärtor, andra 

hjärtproblem eller lungproblem. Om du upplever något av följande symtom, berätta omedelbart för din läkare 

eller annan vårdgivare: nässelfeber; utslag; klåda; svullnad av läppar, tunga eller svalg; svårigheter att andas 

eller svälja; yrsel; svimning; andnöd, väsande andning; huvudvärk; bultande eller oregelbunden hjärtslag; 

snabb eller svag puls; blek eller blåaktig hud; smärta i bröstet som kan spridas till andra delar av överkroppen; 

svaghet; eller kraftig svettning.

Rituximab injektionsprodukter har orsakat allvarliga, livshotande hud- och munreaktioner. Om du upplever 
något av följande symtom, berätta omedelbart för din läkare: smärtsamma sår eller sår på huden, läpparna 
eller munnen; blåsor; utslag; eller skalar hud.

Du kanske redan är infekterad med hepatit B (ett virus som infekterar levern och kan orsaka allvarliga 
leverskador) men inte har några symtom på sjukdomen. I det här fallet kan en injektion med rituximab 
öka risken för att din infektion blir allvarligare eller livshotande och att du kommer att utveckla 
symtom. Tala om för din läkare om du har eller någonsin haft en svår
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infektion, inklusive hepatit B-virusinfektion. Din läkare kommer att beställa ett blodprov för att se om du har 

en inaktiv hepatit B-infektion. Om det behövs kan din läkare ge dig medicin för att behandla denna infektion 

före och under din behandling med en rituximab-injektionsprodukt. Din läkare kommer också att övervaka 

dig för tecken på hepatit B-infektion under och i flera månader efter din behandling. Om du upplever något av 

följande symtom under eller efter behandlingen, kontakta din läkare omedelbart: överdriven trötthet, 

gulfärgning av hud eller ögon, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, muskelvärk, magsmärtor eller mörk 

urin.

Vissa personer som fick en rituximab-injektionsprodukt utvecklade progressiv multifokal leukoencefalopati 

(PML; en sällsynt infektion i hjärnan som inte kan behandlas, förebyggas eller botas och som vanligtvis 

orsakar dödsfall eller allvarlig funktionsnedsättning) under eller efter behandlingen. Om du upplever något 

av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: nya eller plötsliga förändringar i tänkande eller 

förvirring; svårigheter att prata eller gå; förlust av balans; förlust av styrka; nya eller plötsliga förändringar i 

synen; eller andra ovanliga symtom som utvecklas plötsligt.

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

kontrollera din kropps svar på en rituximab-injektionsprodukt.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad 
(läkemedelsguide) när du börjar behandlingen med rituximab-injektion och varje gång du får 
medicinen. Läs informationen noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några 
frågor. Du kan också besöka Food and Drug Administration (FDA) webbplats
(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

Tala med din läkare om riskerna med att använda en rituximab injektionsprodukt.

hur är denna medicin utskriven?

Rituximab injektionsprodukter används ensamma eller tillsammans med andra mediciner för att behandla olika typer av non-Hodgkins lymfom (NHL; en typ av cancer som börjar i en typ 

av vita blodkroppar som normalt bekämpar infektion). Rituximab injektionsprodukter används också tillsammans med andra mediciner för att behandla kronisk lymfatisk leukemi (KLL; 

en typ av cancer i vita blodkroppar). Rituximab-injektion (Rituxan) används också med metotrexat (Otrexup, Rasuvo, Xatmep, andra) för att behandla symtomen på reumatoid artrit (RA; 

ett tillstånd där kroppen attackerar sina egna leder, vilket orsakar smärta, svullnad och funktionsförlust) hos vuxna som redan har behandlats med en viss typ av medicin som kallas en 

tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare. Rituximab injektion (Rituxan, Ruxience) används också till vuxna och barn från 2 år och äldre tillsammans med andra läkemedel för att behandla 

granulomatosis med polyangit (Wegeners granulomatosis) och mikroskopisk polyangit, som är tillstånd där kroppen angriper sina egna vener och andra blodkärl, vilket orsakar skador 

på organ, såsom hjärta och lungor. Rituximab-injektion (Rituxan) används för att behandla pemphigus vulgaris (ett tillstånd som orsakar smärtsamma blåsor på huden och slemhinnan i 

munnen, näsan, svalget och könsorganen). Rituximab injektionsprodukter är i en klass av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. De behandlar de olika typerna av NHL och CLL 

av vilket är tillstånd där kroppen angriper sina egna ådror och andra blodkärl, vilket orsakar skador på organ, såsom hjärta och lungor. Rituximab-injektion (Rituxan) används för att 

behandla pemphigus vulgaris (ett tillstånd som orsakar smärtsamma blåsor på huden och slemhinnan i munnen, näsan, svalget och könsorganen). Rituximab injektionsprodukter är i en 

klass av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. De behandlar de olika typerna av NHL och CLL av vilket är tillstånd där kroppen angriper sina egna ådror och andra blodkärl, 

vilket orsakar skador på organ, såsom hjärta och lungor. Rituximab-injektion (Rituxan) används för att behandla pemphigus vulgaris (ett tillstånd som orsakar smärtsamma blåsor på 

huden och slemhinnan i munnen, näsan, svalget och könsorganen). Rituximab injektionsprodukter är i en klass av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. De behandlar de olika 

typerna av NHL och CLL av
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dödar cancerceller. Vissa rituximab-injektionsprodukter behandlar också reumatoid artrit, granulomatos 
med polyangit, mikroskopisk polyangit och pemphigus vulgaris genom att blockera aktiviteten hos den 
del av immunsystemet som kan skada leder, vener och andra blodkärl.

hur ska detta läkemedel användas?

Rituximab injektionsprodukter kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras i en ven. Rituximab 

injektionsprodukter administreras av en läkare eller sjuksköterska på ett medicinskt kontor eller infusionscenter. Ditt 

doseringsschema kommer att bero på tillståndet du har, de andra medicinerna du använder och hur väl din kropp 

svarar på behandlingen.

Rituximab injektionsprodukter måste ges långsamt i en ven. Det kan ta flera timmar eller längre att få din 
första dos av en rituximab-injektionsprodukt, så du bör planera att tillbringa större delen av dagen på 
läkarmottagningen eller infusionscentret. Efter den första dosen kan du få en rituximab-injektionsprodukt 
snabbare beroende på hur du svarar på behandlingen.

Du kan uppleva symtom som feber, skakande frossa, trötthet, huvudvärk eller illamående när du får 
en dos av en rituximabprodukt, särskilt den första dosen. Tala om för din läkare eller annan 
vårdgivare om du upplever dessa symtom när du får din medicin. Din läkare kan ordinera andra 
mediciner för att förhindra eller lindra dessa symtom. Din läkare kommer att tala om för dig att ta 
dessa mediciner innan du får varje dos av en rituximabprodukt.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

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 en rituximab injektionsprodukt,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot rituximab, rituximab-abbs, rituximab-pvvr, 
andra mediciner eller någon av ingredienserna i rituximab injektionsprodukter. 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. Var noga med att nämna något av följande: 
adalimumab (Humira); certolizumab (Cimzia); etanercept (Enbrel); golimumab (Simponi); infliximab 
(Remicade); andra mediciner för reumatoid artrit; och mediciner som dämpar immunsystemet såsom 
azatioprin (Azasan, Imuran), ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune, 
Torisel) och takrolimus (Envarsus, Prograf). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner 
eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har något av de tillstånd som nämns i avsnittet VIKTIG VARNING och om du 
har eller någonsin har haft hepatit C eller andra virus som vattkoppor, herpes (ett virus som kan orsaka 
munsår eller utbrott av blåsor i underlivet område), bältros, West Nile-virus (ett virus som sprids genom 
myggbett och kan orsaka allvarliga symtom), parvovirus B19 (femte sjukdomen; ett vanligt virus hos barn 
som vanligtvis bara orsakar allvarliga problem hos vissa vuxna) eller cytomegalovirus (ett vanligt virus som 
vanligtvis bara ger allvarliga symtom hos personer som har
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försvagat immunförsvar eller som är infekterade vid födseln), eller njursjukdom. Tala även om för din läkare om du 
har någon typ av infektion nu eller om du har eller någonsin har haft en infektion som inte skulle försvinna eller en 
infektion som kommer och går.

tala om för din läkare om du är gravid eller om du planerar att bli gravid. Du bör använda preventivmedel för att 
förhindra graviditet under din behandling med en rituximab-injektionsprodukt och i 12 månader efter din sista dos. 
Tala med din läkare om vilka typer av preventivmedel som kommer att fungera för dig. Om du blir gravid medan du 
använder en rituximab injektionsprodukt, kontakta din läkare. Rituximab kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma under din behandling med en rituximab-
injektionsprodukt och under 6 månader efter din sista dos.

fråga din läkare om du ska få några vaccinationer innan du börjar din behandling med en 
rituximab injektionsprodukt. Ta inga vaccinationer under din behandling utan att tala med din 
läkare.

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 ett möte för att få en rituximab injektionsprodukt, ring din läkare omedelbart.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

diarre

rygg- eller ledvärk

spolning

nattsvettningar

känner sig ovanligt orolig eller orolig

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de 
som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din läkare omedelbart:

ovanliga blåmärken eller blödningar

ont i halsen, rinnande näsa, hosta, feber, frossa eller andra tecken på infektion

ont i öronen

smärtsam urinering

rodnad, ömhet, svullnad eller värme i hudområdet

tryck över bröstet

Rituximab injektionsprodukter kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga 

problem när du använder denna medicin.
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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?

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

Rituxan®(rituximab)

Ruxience®(rituximab-pvvr)

Truxima®(rituximab-abbs)
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