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Amifostin injektion
uttalas som (am'' i fos' tonåring)

hur är denna medicin utskriven?

Amifostin används för att skydda njurarna från skadliga effekter av kemoterapiläkemedlet cisplatin hos 
patienter som får denna medicin för behandling av äggstockscancer. Amifostin används också för att minska 
torrhet i munnen orsakad av strålbehandling efter operation för huvud- och halscancer. Amifostin är i en klass 
av läkemedel som kallas cytoprotektanter. Det fungerar genom att skydda mot de skadliga effekterna av 
kemoterapimediciner och strålbehandling.

hur ska detta läkemedel användas?

Amifostin kommer som ett pulver som ska blandas med vätska som ska injiceras intravenöst (i en ven) av en läkare 
eller sjuksköterska på en medicinsk anläggning. När amifostin används för att skydda njurarna mot de skadliga 
effekterna av cisplatin, ges det vanligtvis under 15 minuter med början 30 minuter innan du får din 
cytostatikabehandling. När amifostin används för att minska den svåra muntorrheten som orsakas av 
strålbehandling, ges det vanligtvis under 3 minuter med början 15–30 minuter innan din strålbehandling.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Amifostin används också ibland för att förebygga och minska biverkningar i samband med vissa 
kemoterapimediciner eller strålbehandling och vid behandling av vissa typer av 
blodcellssjukdomar.

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får amifostin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot amifostin, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i amifostininjektion. 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 
mediciner för högt blodtryck. Din läkare kommer att säga åt dig att sluta ta ditt blodtryck
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medicin 24 timmar innan du får amifostininjektion. Många andra mediciner kan också interagera 
med amifostin, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm, hjärtsvikt eller stroke 
eller ministroke.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får amifostin, kontakta din läkare. Du bör inte amma under din behandling med amifostin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

rodnad eller känsla av värme

frossa eller känsla av kyla

allmän trötthetskänsla

feber

dåsighet

nysning

hicka

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta 
din läkare omedelbart:

andnöd

yrsel

suddig syn

svimning

anfall

tryck över bröstet

bröstsmärta

utslag

nässelfeber

klåda

svårigheter att andas eller svälja
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hud som skalar eller får blåsor

snabba, långsamma eller bultande hjärtslag

Amifostin 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 följande:

yrsel

yrsel

svimning

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 amifostin.

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

Etyol®

deras namn

Ethiofos

Senast reviderad - 2012-12-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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