
Hem →Läkemedel, örter och kosttillskott → Basiliximab-injektion

URL till denna sida: https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a612013.html

Basiliximab injektion
uttalas som (ba'' si lix' i mab)

VIKTIG VARNING:

Basiliximab-injektion ska endast ges på sjukhus eller klinik under överinseende av en läkare som har 
erfarenhet av att behandla transplanterade patienter och förskriva läkemedel som minskar 
immunsystemets aktivitet.

hur är denna medicin utskriven?

Basiliximab-injektion används tillsammans med andra läkemedel för att förhindra omedelbar transplantationsavstötning (attack 

av det transplanterade organet av immunsystemet hos den person som tar emot organet) hos personer som får 

njurtransplantationer. Basiliximab-injektion är i en klass av läkemedel som kallas immunsuppressiva medel. Det fungerar 

genom att minska aktiviteten hos kroppens immunsystem så att det inte attackerar det transplanterade organet.

hur ska detta läkemedel användas?

Basiliximab-injektion kommer som ett pulver som ska blandas med vatten och injiceras intravenöst (i en ven) av en läkare 

eller sjuksköterska på ett sjukhus eller medicinsk anläggning. Det ges vanligtvis som 2 doser. Den första dosen ges 

vanligtvis 2 timmar före transplantationsoperationen och den andra dosen ges vanligtvis 4 dagar efter 

transplantationsoperationen.

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 basiliximab-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot basiliximabinjektion, andra mediciner eller något 
av innehållsämnena i basiliximabinjektion. 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. 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 tidigare har behandlats med basiliximab-injektion och om du har eller någonsin 
har haft något medicinskt tillstånd.

berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Du bör inte bli gravid medan du får 
basiliximab-injektion. Tala med din läkare om preventivmetoder som du kan använda innan du 
påbörjar din behandling, under din behandling och i 4 månader efter din behandling.

tala om för din läkare om du ammar.

inte få några vaccinationer utan att prata med din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

diarre

förstoppning

magont

halsbränna

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

rinnande näsa

huvudvärk

skakning av en del av kroppen som du inte kan kontrollera

svårt att somna eller att sova

smärta på platsen där du fick injektionen

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

nässelfeber

utslag

klåda

nysning

hosta

väsande andning

svårigheter att andas eller svälja
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snabba hjärtslag

muskelvärk

Trötthet

yrsel, yrsel eller svimning

viktökning och svullnad över hela kroppen

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

svår eller smärtsam urinering

minskad urinering

Basiliximab-injektion kan öka risken för att utveckla en infektion eller cancer. Tala med din läkare om riskerna 
med att ta denna medicin.

Basiliximab-injektion 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.

hat annan information bör jag veta?

Fråga din apotekspersonal om du har frågor om basiliximab-injektion.

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

Simulect®

Senast reviderad - 2012-06-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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