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Sirolimus
uttalas som (sir oh' li mus)

VIKTIG VARNING:

Sirolimus kan öka risken att du utvecklar en infektion eller cancer, särskilt lymfom (cancer i en del av 
immunsystemet) eller hudcancer. För att minska risken för hudcancer, planera för att undvika onödig 
eller långvarig exponering för solljus och att bära skyddskläder, solglasögon och solskyddsmedel under 
din behandling. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: feber, ont i 
halsen, frossa, frekvent eller smärtsam urinering eller andra tecken på infektion; nya sår eller 
förändringar på huden; nattsvettningar; svullna körtlar i nacken, armhålorna eller ljumsken; oförklarlig 
viktminskning; problem att andas; bröstsmärta; svaghet eller trötthet som inte försvinner; eller smärta, 
svullnad eller fullhet i magen.

Sirolimus kan orsaka allvarliga biverkningar eller dödsfall hos patienter som har genomgått lever- eller 

lungtransplantationer. Denna medicin bör inte ges för att förhindra avstötning av lever- eller lungtransplantationer.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att 
kontrollera din kropps svar på sirolimus.

Tala med din läkare om riskerna med att ta sirolimus.

hur är denna medicin utskriven?

Sirolimus används i kombination med andra läkemedel för att förhindra avstötning av njurtransplantationer. Sirolimus 

är i en klass av läkemedel som kallas immunsuppressiva medel. Det fungerar genom att dämpa kroppens 

immunförsvar.

hur ska detta läkemedel användas?

Sirolimus kommer som en tablett och en lösning (vätska) att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen, 
antingen alltid med mat eller alltid utan mat. För att hjälpa dig komma ihåg att ta sirolimus, ta det ungefär vid samma 
tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara 
någon del du inte förstår. Ta sirolimus exakt enligt anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare 
än vad din läkare har ordinerat.
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Svälj tabletterna hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Din läkare kommer förmodligen att justera din dos av sirolimus under din behandling, vanligtvis inte mer än en gång var 

7:e till 14:e dag.

Fortsätt att ta sirolimus även om du mår bra. Sluta inte ta sirolimus utan att tala med din läkare.

Sirolimus-lösning kan utveckla en grumling när den förvaras i kylskåp. Om detta händer, låt flaskan stå i 
rumstemperatur och skaka den försiktigt tills diset försvinner. Diset betyder inte att medicinen är skadad 
eller osäker att använda.

Följ dessa steg för att använda flaskorna med lösning:

1. Öppna lösningsflaskan. Första användningen, sätt in plaströret med propp ordentligt i flaskan tills det är 
jämnt med toppen av flaskan. Ta inte ur flaskan när den väl har satts in.

2. För varje användning, sätt in en av de bärnstensfärgade sprutorna ordentligt, med kolven helt intryckt, i 
öppningen i plaströret.

3. Dra upp den mängd lösning som din läkare har ordinerat genom att försiktigt dra ut kolven på 
sprutan tills botten av den svarta linjen på kolven är jämn med rätt märke på sprutan. Håll flaskan 
upprätt. Om det bildas bubblor i sprutan, töm sprutan i flaskan och upprepa detta steg.

4. Töm sprutan i en glas- eller plastmugg som innehåller minst 2 ounce (60 milliliter [1/4 kopp]) vatten eller 
apelsinjuice. Använd inte äppeljuice, grapefruktjuice eller andra vätskor. Rör om kraftigt i 1 minut och 
drick omedelbart.

5. Fyll på koppen med minst 4 ounces (120 milliliter [1/2 kopp]) vatten eller apelsinjuice. Rör om kraftigt och 
drick sköljlösningen.

6. Kassera den använda sprutan.

Om du behöver bära en fylld spruta med dig, fäst ett lock på sprutan och lägg sprutan i bärväskan. 
Använd läkemedlet i sprutan inom 24 timmar.

användningsområdena för detta läkemedel

Sirolimus används också ibland för att behandla psoriasis. Tala med din läkare om de möjliga 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 tar sirolimus,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot sirolimus, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i sirolimus tabletter eller lösning. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer 
och kosttillskott du tar. Var noga med att nämna något av följande: aminoglykosidantibiotika som 
amikacin, gentamicin, kanamycin, neomycin (Neo-Fradin, Neo-Rx), streptomycin,
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och tobramycin (Tobi); amfotericin B (Abelcet, AmBisome, Amphocin, Fungizon); angiotensinomvandlande enzym (ACE)-
hämmare såsom benazepril (Lotensin), kaptopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, 
Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), (Acquinailpril), (Accuprilpril), ramipril (Altace) och trandolapril (Mavik); 
antimykotika såsom klotrimazol (Lotrimin), flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Sporanox), ketokonazol (Nizoral) och 
vorikonazol (Vfend); bromokriptin (Cycloset, Parlodel); cimetidin (Tagamet); cisaprid (Propulsid) (ej tillgängligt i USA); 
klaritromycin (Biaxin); danazol (Danocrine); diltiazem (Cardizem, Dilacor, Tiazac); erytromycin (EES, E-Mycin, Erytrocin); 
HIV-proteashämmare såsom indinavir (Crixivan) och ritonavir (Norvir, i Kaletra); vissa mediciner för kolesterol; 
mediciner för anfall såsom karbamazepin (Tegretol), fenobarbital (Luminal) och fenytoin (Dilantin); metoklopramid 
(Reglan); nikardipin (Cardene); rifabutin (Mycobutin); rifampin (Rifadin, Rimactane); rifapentin (Priftin); telitromycin 
(Ketek); troleandomycin (TAO) (ej tillgängligt i USA); och verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Verelan). Din läkare kan behöva 
ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Verelan). Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

om du tar ciklosporin (Neoral) mjuka gelatinkapslar eller lösning, ta dem 4 timmar före sirolimus.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft högt kolesterol eller triglycerider eller leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör använda en effektiv 
preventivmetod innan du börjar ta sirolimus, medan du tar sirolimus och i 12 veckor efter att du 
avslutat sirolimus. Om du blir gravid medan du tar sirolimus, kontakta din läkare.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
sirolimus.

inte få några vaccinationer utan att prata med din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Undvik att dricka grapefruktjuice när du tar denna medicin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den 
missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

magont

huvudvärk

förstoppning

diarre

illamående

ledvärk
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Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Följande symtom är ovanliga, men om du 
upplever något av dem eller de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, kontakta din 
läkare omedelbart:

ovanlig blödning eller blåmärken

hosta

svullen, röd, sprucken, fjällande hud

nässelfeber

utslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

Sirolimus 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, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara 
tabletterna i rumstemperatur och borta från ljus, överskottsvärme och fukt (inte i badrummet). Förvara 
flytande medicin i kylen, borta från ljus, tätt stängd och kassera oanvänd medicin en månad efter att 
flaskan öppnats. Frys inte. Vid behov kan du förvara flaskorna i upp till 15 dagar i rumstemperatur.

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
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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?

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

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. Denna lista bör du ta med 
dig 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

Rapamune®

deras namn

Rapamycin
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