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Azacitidininjektion
uttalas som (ay za site' i deen)

hur är denna medicin utskriven?

Azacitidin används för att behandla myelodysplastiskt syndrom (en grupp tillstånd där benmärgen producerar 

blodkroppar som är missformade och inte producerar tillräckligt med friska blodkroppar). Azacitidin är i en klass av 

läkemedel som kallas demetyleringsmedel. Det fungerar genom att hjälpa benmärgen att producera normala 

blodkroppar och genom att döda onormala celler i benmärgen.

hur ska detta läkemedel användas?

Azacitidin kommer som ett pulver som ska blandas med vatten och injiceras subkutant (under huden) eller 
intravenöst (i en ven) av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller sjukhuspoliklinik. Det 
injiceras vanligtvis en gång om dagen i 7 dagar. Denna behandling kan upprepas var 4:e vecka så länge som 
din läkare rekommenderar. Behandling bör vanligtvis ges under minst fyra cykler.

Din läkare kan öka din dos av azacitidin efter två cykler om ditt tillstånd inte har förbättrats och om du inte 
har upplevt allvarliga biverkningar av medicinen. Din läkare kan också behöva skjuta upp din behandling 
eller minska din dos om du upplever vissa biverkningar. Se till att berätta för din läkare hur du känner dig 
under din behandling med azacitadin.

Din läkare kommer att ge dig medicin för att förhindra illamående och kräkningar innan du får varje dos av 
azacitadin.

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 använder azacitidin,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot azacitidin, mannitol (Osmitrol, Resectisol) eller 
någon annan medicin.

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.
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tala om för din läkare om du har en levertumör. Din läkare kan säga åt dig att inte ta azacitidin.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft lever- eller njursjukdom.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du planerar att skaffa barn. Du eller 
din partner ska inte bli gravid medan du använder azacitidin. Du bör använda preventivmedel för att förhindra 
graviditet hos dig själv eller din partner under din behandling med azacitidin. Tala med din läkare om 
preventivmetoder som kommer att fungera för dig. Om du eller din partner blir gravid medan du använder 
azacitidin, kontakta din läkare. Azacitidin kan skada fostret.

amma inte medan du använder azacitidin.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du använder 
azacitidin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ring din läkare omedelbart om du inte kan hålla ett möte för att få en dos azacitidin.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

diarre

förstoppning

sår på munnen eller tungan

hemorrojder

magsmärtor eller ömhet

halsbränna

aptitlöshet

viktminskning

huvudvärk

yrsel

svaghet

överdriven trötthet

svårt att somna eller att sova

depression
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ångest

rygg-, muskel- eller ledvärk

muskelkramp

svettas

nattsvettningar

svårighet att kissa eller smärta vid kissning

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

torr hud

rodnad, smärta, blåmärken, svullnad, klåda, knöl eller förändring i hudfärgen på den plats där 
läkemedlet injicerades

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

blek hud

andnöd

snabba hjärtslag

bröstsmärta

hosta

ovanliga blåmärken eller blödningar

näsblod

blödande tandkött

små röda eller lila prickar på huden

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

nässelfeber

utslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

Azacitidin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du använder 

denna medicin.

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Denna medicin kommer att förvaras på läkarmottagningen eller sjukhuset där du får din behandling.

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:

diarre

illamående

kräkningar

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 azacitidin.

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

Vidaza®

deras namn

Ladakamycin
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