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Ado-trastuzumab Emtansin Injection
uttalas som (a'' doe tras tooz' ue mab em tan' sett)

VIKTIG VARNING:

Ado-trastuzumab emtansin kan orsaka allvarliga eller livshotande leverproblem. Tala om för din 
läkare om du har eller någonsin har haft leversjukdom, inklusive hepatit. Din läkare kommer att 
beställa laboratorietester regelbundet före och under din behandling för att se om ado-trastuzumab 
emtansin påverkar din lever. Din läkare kan säga till dig att du inte ska få denna medicin om testerna 
visar att du har leverproblem. Berätta för din läkare och apotekspersonal om alla mediciner du tar så 
att de kan kontrollera om någon av dina mediciner kan öka risken för att du kommer att utveckla 
leverskador under din behandling med ado-trastuzumab emtansin. Ring din läkare omedelbart om 
du upplever något av följande symtom: illamående, kräkningar, extrem trötthet, brist på energi, 
aptitlöshet, smärta i den övre högra delen av magen,

Ado-trastuzumab emtansin kan också orsaka allvarliga eller livshotande hjärtproblem. Tala om för din 
läkare om du har eller någonsin har haft hjärtsjukdom, hjärtinfarkt, bröstsmärtor eller oregelbundna 
hjärtslag. Din läkare kommer att beställa tester före och under din behandling för att se om ditt hjärta 
fungerar tillräckligt bra för att du säkert ska få ado-trastuzumab emtansin. Din läkare kan säga till dig att 
du inte ska få denna medicin om testerna visar att ditt hjärtas förmåga att pumpa blod har minskat. Om 
du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: hosta; andnöd; svullnad av 
armar, händer, fötter, anklar eller underben; viktökning (mer än 5 pund [cirka 2,3 kg] på 24 timmar); 
yrsel; förlust av medvetande; eller snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag.

Tala om för din läkare om du är gravid eller om du eller din partner planerar att bli gravida. 
Adotrastuzumab emtansin kan skada ditt ofödda barn. Om du kan bli gravid måste du ha ett negativt 
graviditetstest innan du påbörjar behandling med ado-trastuzumab emtansin. Du bör använda 
preventivmedel för att förhindra graviditet under din behandling och i 7 månader efter din sista dos. Om 
du är en man och din partner kan bli gravid, bör du använda preventivmedel medan du får denna medicin 
och i 4 månader efter din sista dos. Prata med din läkare om preventivmetoder som kommer att fungera 
för dig. Om du eller din partner blir gravid under din behandling med ado-trastuzumab emtansin, 
kontakta din läkare omedelbart.

Tala med din läkare om riskerna med att få ado-trastuzumab emtansin injektion.
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hur är denna medicin utskriven?

Ado-trastuzumab emtansin injektion används för att behandla en viss typ av bröstcancer som har spridit sig till 
andra delar av kroppen och som inte har förbättrats eller har förvärrats efter behandling med andra läkemedel. 
Ado-trastuzumab emtansin används även efter operation för en viss typ av bröstcancer hos kvinnor som har 
behandlats med andra cytostatika innan operationen, men det fanns fortfarande cancer kvar i vävnaden som togs 
bort under operationen. Ado-trastuzumab emtansin tillhör en klass av läkemedel som kallas 
antikroppsläkemedelskonjugat. Det fungerar genom att döda cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Ado-trastuzumab emtansin-injektion kommer som ett pulver som ska blandas med vätska och infunderas (injiceras 
långsamt) i en ven av en läkare eller sjuksköterska på ett sjukhus eller sjukvårdsinrättning. Det injiceras vanligtvis en 
gång var tredje vecka. Längden på din behandling beror på hur väl din kropp reagerar på medicinen och de 
biverkningar du upplever.

Ado-trastuzumab emtansininjektion kan orsaka allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, som kan uppstå 
under eller kort efter infusionen av läkemedlet. Det bör ta 90 minuter för dig att få din första dos av ado-
trastuzumab emtansin. En läkare eller sjuksköterska kommer att övervaka dig noga för att se hur din kropp 
reagerar på denna medicin. Om du inte har några allvarliga problem när du får din första dos av ado-
trastuzumab emtansin, tar det vanligtvis 30 minuter för dig att få var och en av dina återstående doser av 
medicinen. Om du upplever något av följande symtom, berätta omedelbart för din läkare: rodnad; feber; 
frossa; yrsel; yrsel; svimning; andnöd; svårt att andas; eller snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag.

Din läkare kan behöva skjuta upp behandlingen, sakta ner infusionen eller avbryta behandlingen om du 
upplever vissa biverkningar. Se till att berätta för din läkare hur du känner dig under din behandling med ado-
trastuzumab emtansin.

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 ado-trastuzumab emtansin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ado-trastuzumab emtansin, trastuzumab, någon 
annan medicin eller något av innehållsämnena i ado-trastuzumab emtansin injektion. Fråga din läkare eller 
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 medicinerna som 
anges i avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: apixaban (Eliquis), aspirin (Durlaza, i 
Aggrenox, andra), atazanavir (Reyataz, i Evotaz), cilostazol (Pletal), klaritromycin (Biaxin, i Prevpac), 
klopidogrel (Plavix), dabigatran (Pradaxa), dalteparin (Fragmin), dipyridamol (Persantine, i Aggrenox), 
edoxaban (Savaysa), enoxaparin (Lovenox), fondaparinux (Arixtra), heparin, indinavir (Crixivan), 
(Onmel, Sporanox), ketokonazol, nefazodon,
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nelfinavir (Viracept), prasugrel (Effient), ritonavir (Norvir, i Kaletra, Technivie, Viekira Pak), rivaroxaban 
(Xarelto), saquinavir (Invirase), telitromycin (Ketek), ticagrelor (Brilinta), vorapaxar (zontivitet (), 
voriconazole Vfend), och warfarin (Coumadin, Jantoven). Din läkare kan behöva ändra doserna av 
dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du är av asiatisk härkomst, eller om du har eller någonsin har haft något av 
tillstånden som nämns i avsnittet VIKTIG VARNING, andningssvårigheter, även vid vila, strålbehandling eller 
något annat medicinskt tillstånd.

tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma medan du får ado-trastuzumab emtansin 
injektion och under 7 månader efter din sista dos.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du får denna medicin.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

förstoppning

diarre

orolig mage

sår i mun och svalg

torr mun

förändringar i förmågan att smaka

led- eller muskelvärk

huvudvärk

torra, röda eller tårade ögon

suddig syn

problem med att somna eller att sova

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

smärta, klåda, rodnad, svullnad, blåsor eller sår nära platsen där medicinen injicerades

feber, ont i halsen, frossa, svårigheter att kissa, smärta vid urinering och andra tecken på infektion

näsblod och andra ovanliga blödningar eller blåmärken

blodig eller svart, tjärartad avföring

kräks blod eller brunt material som liknar kaffesump

smärta, sveda eller stickningar i händer eller fötter, muskelsvaghet, rörelsesvårigheter

nässelfeber
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utslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

illamående; kräkningar; aptitlöshet; Trötthet; snabba hjärtslag; mörk urin; minskad mängd urin; 
magont; anfall; hallucinationer; eller muskelkramper och spasmer

andnöd, hosta, extrem trötthet

Ado-trastuzumab emtansin 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).

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:

näsblod och andra ovanliga blödningar eller blåmärken

blodig eller svart, tjärartad avföring

kräks blod eller brunt material som liknar kaffesump

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa ett labbtest innan du börjar 
din behandling för att se om din cancer kan behandlas med ado-trastuzumab emtansin.

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

Kadcyla®

Senast reviderad - 15/07/2019

Lär dig hur du citerar den här sidan
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