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Vinorelbininjektion
uttalas som (vi nor' el been)

VIKTIG VARNING:

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

Vinorelbin kan orsaka en kraftig minskning av antalet blodkroppar i din benmärg. Detta kan orsaka 
vissa symtom och kan öka risken att du utvecklar en allvarlig infektion. Din läkare kommer att 
beställa laboratorietester före och under din behandling för att kontrollera antalet vita blodkroppar 
i ditt blod. Din läkare kan minska din dos, eller fördröja, avbryta eller avbryta behandlingen om 
antalet vita blodkroppar är för lågt. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 
omedelbart: feber, ont i halsen, pågående hosta och trängsel eller andra tecken på infektion.

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

kontrollera din kropps svar på vinorelbin.

hur är denna medicin utskriven?

Vinorelbin används ensamt och i kombination med andra läkemedel för att behandla icke-småcellig lungcancer (NSCLC) 

som har spridit sig till närliggande vävnader eller till andra delar av kroppen. Vinorelbin är i en klass av mediciner som 

kallas vinca alkaloider. Det fungerar genom att bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller i din kropp.

hur ska detta läkemedel användas?

Vinorelbin kommer som 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. Behandlingens längd beror på hur väl din kropp 

svarar på behandling med vinorelbin.

Du bör veta att vinorelbin endast ska 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 området nära där 
medicinen injicerades. Om du upplever något av följande symtom, berätta för din läkare
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omedelbart: smärta, klåda, rodnad, svullnad, blåsor eller sår nära platsen där medicinen injicerades.

användningsområdena för detta läkemedel

Vinorelbin används också ibland för att behandla bröstcancer, cancer i matstrupen (rör som förbinder 
munnen och magen) och mjukdelssarkom (cancer som bildas i musklerna). 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 vinorelbin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot vinorelbin, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i vinorelbininjektion. 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: vissa antimykotika som itrakonazol (Onmel, Sporanox, Tolsura) och ketokonazol; 
klaritromycin; HIV-proteashämmare inklusive indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir 
(Norvir, i Kaletra, Technivie, Viekira) och saquinavir (Invirase); eller nefazodon. 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 leversjukdom.

Tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller planerar att skaffa barn. Du eller din 
partner ska inte bli gravid medan du får vinorelbininjektion. Du måste ta ett graviditetstest innan du 
påbörjar behandlingen för att vara säker på att du inte är gravid. Om du är kvinna, använd effektiv 
preventivmedel under din behandling och i 6 månader efter din sista dos. Om du är en man, använd effektiv 
preventivmedel under din behandling och i 3 månader efter din sista dos. Om du eller din partner blir 
gravid medan du får vinorelbininjektion, kontakta din läkare. Vinorelbin kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte amma under din 
behandling och under 9 dagar efter din sista dos.

du bör veta att vinorelbin kan orsaka förstoppning. Tala med din läkare om att ändra din kost och 
använda andra mediciner för att förebygga eller behandla förstoppning medan du tar vinorelbin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Din läkare kan säga till dig att se till att dricka tillräckligt med vatten och äta fiberrik mat som sallad, 
spenat, broccoli, squash, bönor, nötter, frön, frukt, fullkornsbröd, fullkornspasta eller brunt ris. Var noga 
med att följa instruktionerna noggrant.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående
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kräkningar

diarre

aptitlöshet

viktminskning

förändring i förmåga att smaka mat

sår i mun och svalg

hörselnedsättning

muskel- eller ledvärk

håravfall

brist på energi, mår dåligt, trötthet

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:

andnöd eller andningssvårigheter, hosta

förstoppning, magsmärtor, illamående, kräkningar

ovanlig blödning eller blåmärken

nässelfeber, klåda, utslag, svårigheter att andas eller svälja

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar och ögon

blåsor eller skalande hud

gulfärgning av hud eller ögon, mörkfärgad urin, ljusfärgad avföring

domningar, stickningar på huden, känslig hud, nedsatt känselförnimmelse eller muskelsvaghet

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

bröstsmärtor, andnöd, upphostning av blod

röda, svullna, ömma eller varma armar eller ben

Tala med din läkare om riskerna med att få vinorelbininjektion.

Vinorelbin 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
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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.

Symtom på överdosering kan inkludera:

sår i mun och svalg

magont

förstoppning

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

förlust av förmågan att röra muskler och känna en del av kroppen

hat annan information bör jag veta?

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

Navelbine®¶

deras namn

Didehydrodeoxinorvincaleukoblastin

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