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Vinblastin
uttalas som (vin blas tonåring)

VIKTIG VARNING:

Vinblastin ska endast administreras i en ven. Det kan dock läcka in i omgivande vävnad och orsaka 
allvarlig irritation eller skada. Din läkare eller sjuksköterska kommer att övervaka din administreringsplats 
för denna reaktion. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: smärta, 
klåda, rodnad, svullnad, blåsor eller sår på den plats där medicinen injicerades.

Vinblastin ska endast ges under överinseende av en läkare med erfarenhet av användning av 
kemoterapimediciner.

hur är denna medicin utskriven?

Vinblastin används i kombination med andra kemoterapiläkemedel för att behandla Hodgkins lymfom 
(Hodgkins sjukdom) och non-Hodgkins lymfom (typer av cancer som börjar i en typ av vita blodkroppar 
som normalt bekämpar infektion) och cancer i testiklarna. Det används också för att behandla 
Langerhans cellhistiocytos (histiocytos X; Letterer-Siwes sjukdom; ett tillstånd där för många av en viss 
typ av vita blodkroppar växer i delar av kroppen). Det kan också användas för att behandla bröstcancer 
som inte har förbättrats efter behandling med andra mediciner och trofoblastiska gestationstumörer 
(en typ av tumör som bildas inuti en kvinnas livmoder när hon är gravid) som inte har förbättrats efter 
operation eller behandling med andra mediciner. Vinblastin är i en klass av mediciner som kallas vinca-
alkaloider.

hur ska detta läkemedel användas?

Vinblastin kommer som ett pulver eller en lösning (vätska) som ska injiceras intravenöst (i en ven) av en läkare eller 

sjuksköterska på en medicinsk anläggning. Det ges vanligtvis en gång i veckan. Behandlingslängden beror på vilken 

typ av läkemedel du tar, hur väl din kropp reagerar på dem och vilken typ av cancer du har.

Din läkare kan behöva skjuta upp behandlingen eller ändra din dos om du upplever vissa biverkningar. 
Det är viktigt att du berättar för din läkare hur du mår under din behandling med vinblastininjektion.
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Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Vinblastin används också ibland för att behandla cancer i urinblåsan, vissa typer av lungcancer, Kaposis sarkom 
och vissa hjärntumörer. 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 får vinblastin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot vinblastin, andra mediciner eller något av 
ingredienserna i vinblastininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

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: aprepitant (Emend), vissa antimykotika som itrakonazol (Sporanox) och ketokonazol (Nizoral); 
klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); erytromycin (EES, E-Mycin, andra); HIV-proteashämmare inklusive 
indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) och ritonavir (Norvir, i Kaletra); fenytoin (Dilantin), tolterodin 
(Detrol, Detrol LA). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har en infektion. Din läkare kommer att vilja behandla din infektion innan du får 
vinblastininjektion.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive åderbråck (svullnad, 
rodnad eller smärta i en ven i dina armar eller ben), eller lung- eller leversjukdom.

du bör veta att vinblastin kan störa den normala menstruationscykeln (mens) hos kvinnor och kan 
tillfälligt eller permanent stoppa spermieproduktionen hos män. Tala om för din läkare om du är 
gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du ska inte bli gravid eller amma medan du får 
vinblastininjektion. Om du blir gravid medan du får vinblastininjektion, kontakta din läkare. Vinblastin 
kan skada fostret.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

förstoppning

illamående

kräkningar

förlust av aptit eller vikt
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magont

diarre

huvudvärk

yrsel

käksmärta, skelettsmärta och andra värk

håravfall

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

feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion

ovanlig blödning eller blåmärken

sår i munnen

ovanlig trötthet eller svaghet

smärta, domningar, sveda eller stickningar i händer eller fötter

svårigheter att gå eller ostadig gång

svårt att andas

hörselnedsättning

anfall

bröstsmärta

Vinblastin 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).

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:

förvirring

anfall

förstoppning
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magont

ovanlig blödning eller blåmärken

feber, ont i halsen, frossa eller andra tecken på infektion

hat annan information bör jag veta?

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

kontrollera din kropps svar på vinblastin.

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

Velban®¶

deras namn

Vincaleukoblastinsulfat

VLB

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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