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Arseniktrioxidinjektion
uttalas som (ar' se nik trye ox' ide)

VIKTIG VARNING:

Arseniktrioxid ska endast ges under överinseende av en läkare som har erfarenhet av att 
behandla personer som har leukemi (cancer i vita blodkroppar).

Arseniktrioxid kan orsaka en allvarlig eller livshotande grupp av symtom som kallas APL-
differentieringssyndrom. Din läkare kommer att övervaka dig noggrant för att se om du utvecklar detta 
syndrom. Din läkare kan be dig väga dig varje dag under de första veckorna av din behandling eftersom 
viktökning är ett symptom på APL-differentieringssyndrom. Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart: feber, viktökning, andnöd, ansträngd andning, bröstsmärtor eller hosta. 
Vid det första tecknet på att du utvecklar APL-differentieringssyndrom kommer din läkare att ordinera en 
eller flera mediciner för att behandla syndromet.

Arseniktrioxid kan orsaka QT-förlängning (hjärtmusklerna tar längre tid att ladda mellan slag på grund av en elektrisk störning), vilket kan orsaka 

allvarliga eller livshotande hjärtrytmproblem. Innan du börjar behandlingen med arseniktrioxid kommer din läkare att beställa ett elektrokardiogram 

(EKG; test som registrerar hjärtats elektriska aktivitet) och andra tester för att se om du redan har en elektrisk störning i ditt hjärta eller har en högre 

risk än vanligt för att utveckla detta tillstånd. Din läkare kommer att övervaka dig noga och kommer att beställa ett EKG och andra tester under din 

behandling med arseniktrioxid. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft QT-förlängning, hjärtsvikt, oregelbunden hjärtrytm eller låga 

nivåer av kalium eller magnesium i blodet. Tala även om för din läkare om du tar någon av följande mediciner: amiodaron (Nexterone, Pacerone), 

amfotericin (Abelcet, Amphotec, Fungizone), cisaprid (Propulsid), disopyramid (Norpace), diuretika ('vattenpiller'), dofetilid (Tikosyn), erytromycin (EES, 

E-Mycin, Erytrocin), moxifloxacin (Avelox), pimozid (Orap), prokainamid (Procanbid, Pronestyl), kinidin (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), 

sparfloxacin (Zagam), tioridazin (Mellaril) och ziprasidon (Geodon). Ring din läkare omedelbart om du har oregelbundna eller snabba hjärtslag eller om 

du svimmar under din behandling med arseniktrioxid. Pronestyl), kinidin (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacin (Zagam), tioridazin 

(Mellaril) och ziprasidon (Geodon). Ring din läkare omedelbart om du har oregelbundna eller snabba hjärtslag eller om du svimmar under din 

behandling med arseniktrioxid. Pronestyl), kinidin (Quinidex), sotalol (Betapace, Betapace AF), sparfloxacin (Zagam), tioridazin (Mellaril) och ziprasidon 

(Geodon). Ring din läkare omedelbart om du har oregelbundna eller snabba hjärtslag eller om du svimmar under din behandling med arseniktrioxid.

Arseniktrioxidinjektion kan orsaka encefalopati (förvirring, minnesproblem och andra svårigheter orsakade av 
onormal hjärnfunktion). Tala om för din läkare om du dricker eller någonsin har druckit stora mängder 
alkohol, om du har malabsorptionssyndrom (problem med att ta upp mat), ett näringsämne
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brist, eller om du tar furosemid (Lasix). Om du upplever något av följande symtom, kontakta din 
läkare omedelbart: förvirring; förlust av medvetande; anfall; talförändringar; problem med 
koordination, balans eller gång; eller synförändringar som nedsatt syn, läsproblem eller 
dubbelseende. Se till att din familj eller vårdgivare vet vilka symtom som kan vara allvarliga så att de 
kan söka behandling om du inte kan ringa på egen hand.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester före och efter 
för att kontrollera din kropps reaktion på arseniktrioxid.

Tala med din läkare om riskerna med att ta arseniktrioxid.

hur är denna medicin utskriven?

Arseniktrioxid används i kombination med tretinoin för att behandla akut promyelocytisk leukemi (APL; en typ av 
cancer där det finns för många omogna blodkroppar i blodet och benmärgen) hos vissa personer som en första 
behandling. Det används också för att behandla APL hos vissa personer som inte har blivit hjälpta av andra typer av 
kemoterapi eller vars tillstånd har förbättrats men sedan förvärrats efter behandling med en retinoid och andra 
typer av kemoterapibehandlingar. Arseniktrioxid är i en klass av läkemedel som kallas antineoplaster. Det fungerar 
genom att bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Arseniktrioxid kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras i en ven av en läkare eller sjuksköterska på en 

läkarmottagning eller klinik. Arseniktrioxid injiceras vanligtvis under 1 till 2 timmar, men det kan injiceras under så länge 

som 4 timmar om biverkningar uppstår under infusionen. Det ges vanligtvis en gång om dagen under en viss tidsperiod.

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 arseniktrioxidinjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot arseniktrioxid, andra mediciner eller något av 
ingredienserna i arseniktrioxidinjektion. Fråga din 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. 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 lever- eller njursjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller om du planerar att skaffa barn. Om du är 
kvinna måste du ta ett graviditetstest innan behandlingen påbörjas och använda preventivmedel för att 
förhindra graviditet under din behandling och i minst 6 månader efter din sista dos. Om du är man bör du 
och din kvinnliga partner använda effektiv preventivmedel medan du får arsenik
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trioxidinjektion och i 3 månader efter den sista dosen. Om du eller din partner blir gravid medan du använder 
denna medicin, kontakta din läkare. Tala med din läkare om att använda preventivmedel för att förhindra 
graviditet under din behandling med arseniktrioxid. Arseniktrioxid 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 2 veckor efter din sista dos.

du bör veta att denna medicin kan minska fertiliteten hos män. Tala med din läkare om riskerna med 
att få arseniktrioxid.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får 
arseniktrioxid.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Arseniktrioxidinjektion kan orsaka en ökning av ditt blodsocker. Ring din 
läkare omedelbart om du har något av följande symtom på hyperglykemi 
(högt blodsocker):

extrem törst

regelbunden urination

extrem hunger

svaghet

suddig syn

Om högt blodsocker inte behandlas kan ett allvarligt, livshotande tillstånd som kallas 
diabetisk ketoacidos utvecklas. Sök läkarvård omedelbart om du har något av dessa 
symtom:

torr mun

illamående och kräkningar

andnöd

andetag som doftar fruktigt

minskat medvetande

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

överdriven trötthet

yrsel

huvudvärk

diarre

svullnad av armar, händer, fötter, vrister eller underben
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utslag

klåda

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

ovanliga blåmärken eller blödningar

spyor som är blodiga eller som ser ut som kaffesump

avföring som är svart och tjärartad eller innehåller ljusrött blod

minskad urinering

nässelfeber

Arseniktrioxidinjektion 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:

anfall

muskelsvaghet

förvirring

hat annan information bör jag veta?

Fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor om arseniktrioxidinjektion.

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

Trisenox®

Senast reviderad - 15/08/2019
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