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Secukinumab injektion
uttalas som (sek'' ue kin' ue mab)

hur är denna medicin utskriven?

Secukinumab-injektion används för att behandla måttlig till svår plackpsoriasis (en hudsjukdom där röda, fjällande fläckar 

bildas på vissa delar av kroppen) hos vuxna vars psoriasis är för allvarlig för att kunna behandlas enbart med aktuella 

läkemedel. Det används också till vuxna för att behandla psoriasisartrit (ett tillstånd som orsakar ledvärk och svullnad och 

fjäll på huden). Secukinumab-injektion används till vuxna för att behandla ankyloserande spondylit (ett tillstånd där 

kroppen angriper lederna i ryggraden och andra områden, vilket orsakar smärta, svullnad och ledskador). Det används 

också till vuxna för att behandla aktiv icke-radiografisk axiell spondyloartrit (ett tillstånd där kroppen angriper lederna i 

ryggraden och andra områden, vilket orsakar smärta och tecken på svullnad, men utan förändringar som ses på röntgen). 

Secukinumab-injektion är i en klass av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Det fungerar genom att stoppa 

verkan av vissa celler i kroppen som orsakar symtomen på psoriasis.

hur ska detta läkemedel användas?

Secukinumab-injektion kommer som en förfylld spruta, en doseringspenna och som ett pulver som ska blandas 
med vätska och injiceras subkutant (under huden). Det injiceras vanligtvis en gång i veckan under de första 5 
doserna och sedan en gång var fjärde vecka. För psoriasisartrit, ankyloserande spondylit och axiell spondyloartrit 
kan det också injiceras en gång var fjärde vecka. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare 
eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Använd sekukinumab injektion exakt enligt anvisningarna. 
Injicera inte mer eller mindre av det eller injicera det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Du kan få din första subkutana dos av secukinumab-injektion på din läkares mottagning. Efter det kan din 
läkare tillåta dig att injicera secukinumab själv eller låta en vän eller släkting utföra injektionerna. Innan 
du använder secukinumab injektion själv första gången, läs tillverkarens information för patienten som 
kommer med medicinen. Be din läkare eller apotekspersonal visa dig eller den person som ska injicera 
läkemedlet hur du ska injicera det.

Använd varje spruta eller doseringspenna endast en gång och injicera all lösning i sprutan eller pennan. Kassera använda 

sprutor och pennor i en punkteringssäker behållare. Tala med din läkare eller apotekspersonal om hur du gör dig av med 

den punkteringssäkra behållaren.
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Om du använder en förfylld spruta eller en doseringspenna som har varit kyld, placera sprutan eller pennan på en 
plan yta utan att ta bort nålskyddet och låt den värmas till rumstemperatur i 15-30 minuter innan du är redo att 
injicera läkemedlet . Försök inte att värma medicinen genom att värma den i en mikrovågsugn, placera den i varmt 
vatten eller med någon annan metod. Använd injektionen minst 1 timme efter att den tagits ut ur kylskåpet.

Skaka inte en spruta eller doseringspenna som innehåller secukinumab.

Titta alltid på secukinumab lösning innan du injicerar den. Kontrollera att utgångsdatumet inte har passerat och att 

vätskan är klar och färglös. Vätskan bör inte innehålla synliga partiklar. Använd inte en spruta eller doseringspenna om den 

är sprucken eller trasig, om den har gått ut eller om vätskan är grumlig eller innehåller stora eller färgade partiklar.

Du kan injicera secukinumab-injektion var som helst på framsidan av låren (överbenet), överarmarnas 
utsida eller buken (magen) förutom naveln och området 2 tum (5 centimeter) runt den. För att minska 
risken för ömhet eller rodnad, använd ett annat ställe för varje injektion. Injicera inte i ett område där 
huden är öm, blåmärken, röd eller hård eller där du har ärr eller bristningar.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) när 

du påbörjar behandling med secukinumab-injektion. 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 använder secukinumab injektion,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot secukinumab-injektion, andra mediciner, latex eller 
någon av ingredienserna i secukinumab-injektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna. Om du 
kommer att använda den förfyllda sprutan eller doseringspennan, tala om för din läkare om du eller den person som 
ska injicera läkemedlet åt dig är allergisk mot gummi eller latex.

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 något av 
följande: antikoagulantia (blodförtunnare) som warfarin (Coumadin, Jantoven) och mediciner som 
dämpar immunförsvaret som ciklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune). Din läkare kan behöva 
ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft Crohns sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper 
slemhinnan i mag-tarmkanalen och orsakar smärta, diarré, viktminskning och feber) eller andra medicinska 
tillstånd.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid medan du 
använder secukinumab injektion, kontakta din läkare.

kolla med din läkare för att se om du behöver få några vaccinationer. Det är viktigt att ha alla vacciner som 
är lämpliga för din ålder innan du påbörjar din behandling med secukinumab-injektion. Ta inga 
vaccinationer under din behandling utan att tala med din läkare.
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du bör veta att injektion av secukinumab kan minska din förmåga att bekämpa infektioner från bakterier, virus 
och svampar och öka risken att du får en allvarlig eller livshotande infektion. Tala om för din läkare om du ofta 
får någon typ av infektion eller om du har eller tror att du kan ha någon typ av infektion nu. Detta inkluderar 
mindre infektioner (som öppna skärsår eller sår), infektioner som kommer och går (som herpes eller munsår) 
och kroniska infektioner som inte försvinner. Om du upplever något av följande symtom under eller kort efter 
din behandling med secukinumab-injektion, kontakta din läkare omedelbart: feber, svettningar eller frossa, 
muskelvärk, andnöd, varm, röd eller smärtsam hud eller sår på din kropp, diarré, magsmärtor, frekvent, 
brådskande eller smärtsam urinering eller andra tecken på infektion.

du bör veta att användning av secukinumab-injektion ökar risken att du utvecklar tuberkulos (TB; en allvarlig 
lunginfektion), särskilt om du redan är tuberkulossmittad men inte har några symtom på sjukdomen. Tala om för 
din läkare om du har eller någonsin har haft tuberkulos, om du har bott i ett land där tuberkulos är vanligt eller 
om du har varit i närheten av någon som har tuberkulos. Din läkare kommer att utföra ett hudtest för att se om 
du har en inaktiv TB-infektion. Om det behövs kommer din läkare att ge dig medicin för att behandla denna 
infektion innan du börjar använda secukinumab-injektion. Om du har något av följande symtom på TB, eller om 
du utvecklar något av dessa symtom under din behandling, kontakta din läkare omedelbart: hosta, hosta upp 
blod eller slem, svaghet eller trötthet, viktminskning, aptitlöshet, frossa, feber , eller nattliga svettningar.

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?

Ring din läkare och fråga vad du ska göra om du missar en dos av secukinumab-injektion. Använd inte dubbel dos för att 

kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

rinnande, uppstoppad näsa, nysningar

öm hals

klåda

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

utslag

nässelfeber

svårigheter att andas eller svälja

känner sig svimfärdig

svullnad av ögon, ansikte, läppar, tunga, svalg

tryck över bröstet
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heshet

Secukinumab-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, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara secukinumab-

injektion i kylskåp men frys inte. Förvara injektionsflaskorna, den förfyllda sprutan och doseringspennorna i 

originalkartongerna för att skydda dem från ljus.

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]

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.

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 läkare.

Låt inte någon annan använda din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Ställ dina frågor på apoteket om secukinumab-injektion.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, såväl som alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra dieter.
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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

Cosentyx®
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