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Sargramostim
uttalas som (sar gram' oh stim)

hur är denna medicin utskriven?

Sargramostin används för att minska risken för infektion hos personer som har akut myelogen leukemi (AML; 
en typ av cancer i vita blodkroppar) och som får kemoterapimediciner som kan minska antalet neutrofiler (en 
typ av blodkroppar som behövs för att bekämpa infektion). Sargramostin används också till personer som 
genomgår blodstamcellstransplantationer, till personer som genomgår benmärgstransplantationer och för att 
förbereda blodet för leukaferes (en behandling där vissa blodkroppar avlägsnas från kroppen och sedan 
återförs till kroppen efter kemoterapi). Sargramostim används också till personer som inte har svarat efter att 
ha fått en blodmärgstransplantation. Sargramostin är i en klass av mediciner som kallas kolonistimulerande 
faktorer. Det fungerar genom att hjälpa kroppen att tillverka fler neutrofiler och vissa andra blodkroppar.

hur ska detta läkemedel användas?

Sargramostim kommer som en lösning (vätska) eller ett pulver som ska blandas med vätska för att injicera 
subkutant (under huden) eller intravenöst (i en ven). Det infunderas (injiceras långsamt) under en period av 2 
till 24 timmar en gång dagligen. Det kan också injiceras subkutant en gång dagligen. Längden på din 
behandling beror på tillståndet du har och hur väl din kropp svarar på medicinen.

Om du använder sargramostim för att minska risken för infektion under kemoterapi, kommer du att få 
medicinen minst 4 dagar efter att du fått din sista dos av varje kemoterapicykel. Du kommer att fortsätta att få 
medicinen varje dag tills dina blodkroppar återgår till det normala eller i upp till 6 veckor. Om du använder 
sargramostim för att förbereda ditt blod för leukaferes kommer du att få medicinen en gång dagligen fram till 
den sista leukaferesen. Om du använder sargramostim för att du genomgår blodstamcellstransplantation 
kommer du att få medicinen från och med dagen för blodcellstransplantationen och fortsätta i minst 3 dagar. 
Om du använder sargramostim för att minska risken för infektion under en benmärgstransplantation, du 
kommer att få medicinen minst 24 timmar efter att du fått kemoterapi och igen 2 till 4 timmar efter att 
benmärgen infunderats. Om du använder sargramostim för att du inte svarar på en benmärgstransplantation 
kommer du att få medicinen en gång om dagen i 14 dagar. Sluta inte använda sargramostim utan att prata 
med din läkare.

Sargramostim kan ges till dig av en sjuksköterska eller annan vårdgivare, eller så kan du bli tillsagd att 
injicera medicinen hemma. Om du ska injicera sargramostim, injicera medicinen vid ungefär samma 
tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och fråga din läkare eller
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farmaceut för att förklara någon del du inte förstår. Använd sargramostim exakt enligt anvisningarna. Använd inte mer 

eller mindre av det eller använd det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Om du själv ska injicera sargramostim kommer en vårdgivare att visa dig hur du injicerar medicinen. Se 
till att du förstår dessa anvisningar. Fråga din vårdgivare om du har några frågor om var på kroppen du 
ska injicera sargramostim, hur du ska ge injektionen, vilken typ av spruta du ska använda eller hur du gör 
dig av med använda nålar och sprutor efter att du har injicerat läkemedlet.

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

användningsområdena för detta läkemedel

Sargramostim används också ibland för att behandla vissa typer av myelodysplastiskt syndrom (en grupp 
tillstånd där benmärgen producerar blodkroppar som är missformade och inte producerar tillräckligt med 
friska blodkroppar) och aplastisk anemi (ett tillstånd där benmärgen inte producerar tillräckligt med nya 
blodkroppar). Sargramostim används också ibland för att minska risken för infektion hos personer som har 
humant immunbristvirus (HIV). Tala med din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt 
tillstånd.

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du använder sargramostim-injektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot sargramostim, jäst, andra läkemedel eller något 
av innehållsämnena i sargramostim-injektion. Fråga din apotekspersonal om 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 betametason 
(Celestone), dexametason (Decadron), litium (Lithobid), metylprednisolon (Medrol) och prednison. Din 
läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du behandlas eller om du någonsin har behandlats med strålbehandling eller om du 
har eller någonsin haft cancer, ödem (svullnad i mage, fötter, vrister eller underben), någon typ av hjärtsjukdom, 
hjärtsvikt , en oregelbunden hjärtrytm, lung-, njur- eller leversjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du 
använder sargramostim, kontakta din läkare.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du använder 
sargramostim.

du bör veta att sargramostim minskar risken för infektion, men förhindrar inte alla infektioner som kan 
utvecklas under eller efter kemoterapi. Ring din läkare omedelbart om du utvecklar tecken på infektion 
som feber, frossa, ont i halsen eller pågående hosta och trängsel.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.
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hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

rodnad, svullnad, blåmärken, klåda eller en knöl i området där läkemedlet injicerades

ben-, led- eller muskelvärk

huvudvärk

illamående

kräkningar

diarre

magont

munsår

aptitlöshet

håravfall

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

andnöd eller snabb andning

svårt att andas

väsande andning

yrsel

svettas

nässelfeber

utslag

klåda

svullnad runt mun, ansikte, ögon, mage, fötter, vrister eller underben

plötslig viktökning

bröstsmärta

snabba eller oregelbundna hjärtslag

svimning

ovanliga blåmärken eller lila märken under huden

ovanlig blödning

näsblod

ovanlig trötthet eller svaghet

minskad urinering
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Sargramostim kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 
tar 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, borta från solljus, stängd och utom räckhåll för barn. 
Förvara sargramostim i kylen. Frys eller skaka inte sargramostim. Öppnade sargramostim-flaskor kan 
förvaras i kylskåp i upp till 20 dagar. Kassera öppnade flaskor efter 20 dagar.

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 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 
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.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

andnöd

ovanlig trötthet eller svaghet

feber

snabba eller oregelbundna hjärtslag

illamående

huvudvärk

utslag

hat annan information bör jag veta?
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Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för att 

kontrollera din kropps svar på sargramostim.

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

Leukin®

deras namn

Granulocyt-makrofagkolonistimulerande faktor

GM-CSF
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