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Atezolizumab injektion
uttalas som (a'' te zoe liz' ue mab)

hur är denna medicin utskriven?

Atezolizumab injektion används:

för att behandla vissa typer av urotelcancer (cancer i slemhinnan i urinblåsan och andra delar av 
urinvägarna) som har spridit sig eller inte kan avlägsnas genom kirurgi hos personer som inte kan få 
platinainnehållande kemoterapi (karboplatin, cisplatin),

ensam eller tillsammans med andra kemoterapimediciner som en första behandling för vissa typer av icke-småcellig 
lungcancer (NSCLC) som har spridit sig till andra delar av kroppen,

att behandla en viss typ av NSCLC som har spridit sig till andra delar av kroppen och som har förvärrats 
under eller efter behandling med andra kemoterapimediciner,

enbart för att behandla och förhindra återkomst av en viss typ av NSCLC efter operation för att avlägsna den och 
efter behandling med platinainnehållande kemoterapi (karboplatin, cisplatin),

tillsammans med andra kemoterapimediciner som en första behandling för en viss typ av småcellig 
lungcancer (SCLC) som har spridit sig i lungan eller till andra delar av kroppen,

i kombination med bevacizumab (Avastin) för att behandla hepatocellulärt karcinom (HCC) som har spridit sig 
eller inte kan avlägsnas genom operation hos personer som inte tidigare har fått kemoterapi, och

i kombination med cobimetinib (Cotellic) och vemurafenib (Zelboraf) för att behandla vissa typer av melanom 
(en typ av hudcancer) som har spridit sig eller inte kan avlägsnas genom operation.

Atezolizumab-injektion är i en klass av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Det fungerar genom att 

blockera verkan av ett visst protein i cancerceller. Detta hjälper personens immunsystem att kämpa mot 

cancercellerna och hjälper till att bromsa tumörtillväxt.

hur ska detta läkemedel användas?

Atezolizumab-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras i en ven under 30 till 60 minuter av en läkare eller 

sjuksköterska på ett sjukhus eller medicinsk inrättning. Det injiceras vanligtvis en gång varannan, var tredje eller var fjärde 

vecka beroende på din dos. Längden på din behandling kommer att bestämmas av din läkare och beror på vilken typ av 

cancer som behandlas, hur väl din kropp svarar på medicinen och de biverkningar du upplever.

Atezolizumab-injektion kan orsaka allvarliga reaktioner under infusionen av läkemedlet. En läkare eller 
sjuksköterska kommer att övervaka dig noggrant medan du får medicinen. Om du upplever något av
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följande symtom, berätta omedelbart för din läkare: rodnad, feber, frossa, skakningar, yrsel, svimningskänsla, 

andnöd, väsande andning, andningssvårigheter, klåda, utslag, rygg- eller nacksmärta eller svullnad av ansikte eller 

läppar.

Din läkare kan behöva sakta ner din infusion, skjuta upp eller avbryta behandlingen eller behandla dig med andra 
mediciner om du upplever vissa biverkningar. Se till att berätta för din läkare hur du känner dig under din 
behandling med atezolizumab-injektion.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) 
när du börjar behandlingen med atezolizumab-injektion och varje gång du får medicinen. Läs informationen 
noggrant och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and 
Drug Administrations (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://
www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) eller tillverkarens webbplats för att få medicinguiden.

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 atezolizumab-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot atezolizumab, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i atezolizumab-injektion. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för 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. 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 genomgått en organ- eller benmärgstransplantation 
eller strålbehandling mot ditt bröstområde; lung- eller andningsproblem; alla tillstånd som påverkar ditt 
nervsystem såsom myasthenia gravis (en störning i nervsystemet som orsakar muskelsvaghet) eller 
Guillain-Barrés syndrom (svaghet, stickningar och möjlig förlamning på grund av plötslig nervskada); en 
autoimmun sjukdom (tillstånd där immunsystemet attackerar en frisk del av kroppen) såsom Crohns 
sjukdom (tillstånd där immunsystemet angriper slemhinnan i matsmältningskanalen och orsakar smärta, 
diarré, viktminskning och feber), ulcerös kolit (tillstånd som orsakar svullnad och sår i slemhinnan i 
tjocktarmen [tjocktarmen] och ändtarmen) eller lupus (tillstånd där immunsystemet angriper många 
vävnader och organ inklusive huden, leder, blod och njurar); diabetes; sköldkörtelproblem eller njur- eller 
leversjukdom. Tala även om för din läkare om du har eller någonsin har haft cytomegalovirus (CMV; en 
virusinfektion som kan orsaka symtom hos patienter med svagt immunförsvar).

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du måste ta ett graviditetstest 
innan behandlingen påbörjas. Du ska inte bli gravid medan du får atezolizumab-injektion och under 5 
månader efter din sista dos. Tala med din läkare om preventivmetoder som du kan använda under 
din behandling. Om du blir gravid medan du får atezolizumab-injektion, kontakta din läkare 
omedelbart. Atezolizumab kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Din läkare kommer förmodligen att säga till dig att inte amma under 
din behandling och i 5 månader efter din sista dos.
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hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

rygg-, nacke- eller ledvärk

blek hud

svullnad av armar

aptitlöshet

illamående

kräkningar

förstoppning

håravfall

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

diarré, magsmärtor, blod eller slem i avföringen, eller svart tjäraktig, klibbig, avföring

pågående smärta som börjar i övre vänstra eller mitten av magsäcken men kan sprida sig till ryggen, feber, 
illamående, kräkningar

feber, ont i halsen, hosta, frossa, influensaliknande symtom, frekventa, akuta, svåra eller smärtsamma urinering eller 
andra tecken på infektion

minskad urinering, blod i urinen, svullnad i anklarna eller fötterna, eller aptitlöshet

ny eller förvärrad hosta som kan vara blodig, andfåddhet eller bröstsmärtor

gulfärgning av hud eller ögon, extrem trötthet, lätt blödning eller blåmärken, illamående eller 
kräkningar, smärta i övre högra delen av magen, mörk (tefärgad) urin, nedsatt aptit

huvudvärk som inte försvinner eller ovanlig huvudvärk; extrem trötthet; snabba hjärtslag; förstoppning; ökad 
svettning; känns kallt; fördjupning av rösten; håravfall; känner sig mer hungrig eller törstig än vanligt; yrsel 
eller svimning; ökad urinering; viktminskning eller ökning; synförändringar; förändringar i humör eller 
beteende såsom minskad sexlust eller att känna sig irriterad, förvirrad eller glömsk

hudutslag eller klåda, blåsor eller fjällande hud

sår i mun, näsa, svalg eller könsorgan

ihållande muskelsmärta, kramper eller svaghet; stel nacke

domningar eller stickningar i armar eller ben

suddig eller dubbelseende, ljuskänslighet eller andra synproblem, ögonsmärta eller rodnad

känner sig mer hungrig eller törstig än vanligt, ökad urinering, extrem trötthet, svaghet, andedräkt som 
luktar fruktigt
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bröstsmärtor, andnöd, snabba eller oregelbundna hjärtslag, svullnad av fotleder

Atezolizumab-injektion 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.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester före och 
under din behandling med atezolizumab-injektion för att kontrollera din kropps svar på medicinen. För vissa 
tillstånd kommer din läkare att beställa ett labbtest innan du påbörjar din behandling för att se om din cancer kan 
behandlas med atezolizumab.

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.
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