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Bevacizumab injektion
uttalas som (be va siz' yoo mab)

Lägga märke till:

Bevacizumab-injektion, bevacizumab-awwb-injektion och bevacizumab-bvzr-injektion är biologiska 
läkemedel (läkemedel gjorda av levande organismer). Biosimilar bevacizumab-awwb-injektion och 
bevacizumab-bvzr-injektion liknar mycket bevacizumab-injektion och fungerar på samma sätt som 
bevacizumab-injektion i kroppen. Därför kommer termen bevacizumab injektionsprodukter att användas 
för att representera dessa mediciner i denna diskussion.

hur är denna medicin utskriven?

Bevacizumab injektionsprodukter används

i kombination med andra kemoterapimediciner för att behandla cancer i tjocktarmen (tjocktarmen) eller 
ändtarmen som har spridit sig till andra delar av kroppen;

i kombination med andra kemoterapimediciner för att behandla vissa typer av lungcancer som har spridit sig till 
närliggande vävnader eller andra delar av kroppen, som inte kan avlägsnas genom kirurgi, eller som har 
återkommit efter behandling med andra kemoterapimediciner;

för att behandla glioblastom (en viss typ av cancerös hjärntumör) som inte har förbättrats eller har kommit 
tillbaka efter behandling med andra mediciner;

i kombination med interferon alfa för att behandla njurcellscancer (RCC, en typ av cancer som börjar i 
njuren) som har spridit sig till andra delar av kroppen;

i kombination med andra kemoterapimediciner för att behandla livmoderhalscancer (cancer som börjar i 
livmoderns öppning [livmodern]) som inte har förbättrats eller har kommit tillbaka efter behandling med andra 
mediciner eller har spridit sig till andra delar av kroppen;

i kombination med andra kemoterapimediciner för att behandla vissa typer av äggstockscancer (kvinnliga 
reproduktionsorgan där ägg bildas), äggledaren (rör som transporterar ägg som frigörs av äggstockarna 
till livmodern) och peritoneal (vävnadsskikt som kantar buken) cancer som inte har förbättrats eller har 
kommit tillbaka efter behandling med andra mediciner; och

i kombination med atezolizumab för att behandla hepatocellulärt karcinom (HCC) som har spridit sig eller 
inte kan avlägsnas genom kirurgi hos personer som inte tidigare inte fått kemoterapi.
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Bevacizumab injektionsprodukter är i en klass av läkemedel som kallas antiangiogena medel. De fungerar genom att 

stoppa bildningen av blodkärl som för med sig syre och näringsämnen till tumörer. Detta kan bromsa tillväxten och 

spridningen av tumörer.

hur ska detta läkemedel användas?

Bevacizumab injektionsprodukter kommer som en lösning (vätska) för att långsamt administreras i en ven. Bevacizumab 

injektionsprodukter administreras av en läkare eller sjuksköterska på ett medicinskt kontor, infusionscenter eller 

sjukhus. Bevacizumab injektionsprodukter ges vanligtvis en gång varannan eller var tredje vecka. Ditt doseringsschema 

kommer att bero på tillståndet du har, de andra medicinerna du använder och hur väl din kropp svarar på behandlingen.

Det bör ta 90 minuter för dig att få din första dos av en bevacizumab-injektionsprodukt. En läkare eller 
sjuksköterska kommer att övervaka dig noga för att se hur din kropp reagerar på bevacizumab. Om du inte 
har några allvarliga problem när du får din första dos av en bevacizumab-injektionsprodukt, tar det vanligtvis 
30 till 60 minuter för dig att få var och en av dina återstående doser av medicinen.

Bevacizumab-injektionsprodukter kan orsaka allvarliga reaktioner under infusion av läkemedlet. Om du upplever 

något av följande symtom, berätta omedelbart för din läkare: andningssvårigheter eller andnöd, frossa, skakningar, 

svettning, huvudvärk, bröstsmärtor, yrsel, svimningskänsla, rodnad, klåda, utslag eller nässelfeber. Din läkare kan 

behöva sakta ner din infusion eller skjuta upp eller avbryta behandlingen om du upplever dessa eller andra 

biverkningar.

användningsområdena för detta läkemedel

Bevacizumab-injektion (Avastin) används också ibland för att behandla våt åldersrelaterad makuladegeneration 

(AMD; en pågående sjukdom i ögat som orsakar förlust av förmågan att se rakt fram och kan göra det svårare att 

läsa, köra bil eller utföra annat dagliga aktiviteter). Tala med din läkare om riskerna med att använda bevacizumab 

för att behandla ditt tillstånd.

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du får en injektionsprodukt med bevacizumab,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot bevacizumab, bevacizumab-awwb, 
bevacizumab-bvzr, andra mediciner eller någon av ingredienserna i bevacizumab-injektionsprodukter.

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 antikoagulantia 
(blodförtunnare) såsom warfarin (Coumadin, Jantoven); och sunitinib (Sutent). Tala även om för din läkare 
om du tar eller om du någon gång har tagit en antracyklin (en typ av kemoterapi som används för 
bröstcancer och vissa typer av leukemi) såsom daunorubicin (cerubidin), doxorubicin, epirubicin (Ellence) 
eller idarubicin (Idamycin) . Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du någonsin har behandlats med strålbehandling på vänster sida av bröstet eller bäckenet; 
och om du har eller någonsin har haft diabetes, högt blodtryck, hjärtsvikt eller något annat
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tillstånd som påverkar ditt hjärta eller blodkärl (rör som flyttar blod mellan hjärtat och andra 
delar av kroppen). Tala också om för din läkare om du nyligen har hostat upp blod.

du bör veta att injektionsprodukter med bevacizumab kan orsaka infertilitet hos kvinnor (svårigheter att bli 
gravid); du ska dock inte utgå från att du inte kan bli gravid. Tala om för din läkare om du är gravid eller 
planerar att bli gravid. Du bör använda preventivmedel för att förhindra graviditet under din behandling 
med en injektionsprodukt med bevacizumab och i minst 6 månader efter din sista dos. Om du blir gravid 
medan du använder en injektionsprodukt med bevacizumab, kontakta din läkare. Bevacizumab kan skada 
fostret och öka risken för förlust av graviditeten.

tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma under din behandling med en 
injektionsprodukt med bevacizumab och i minst 6 månader efter din sista dos.

du bör veta att denna medicin kan orsaka ovariesvikt. Tala med din läkare om risken för infertilitet hos 
kvinnor orsakad av bevacizumab. Tala med din läkare om riskerna med att använda bevacizumab 
injektionsprodukt.

tala om för din läkare om du nyligen har opererats eller om du planerar att opereras, inklusive tandkirurgi. 
Om du är planerad att genomgå operation kommer din läkare att avbryta behandlingen med en 
injektionsprodukt med bevacizumab minst 28 dagar före operationen. Om du nyligen har opererats ska du 
inte få en injektionsprodukt med bevacizumab förrän det har gått minst 28 dagar och tills området är helt 
läkt.

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?

Om du missar ett möte för att få en dos av en bevacizumab-injektionsprodukt, ring din läkare så snart 
som möjligt.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

yrsel

aptitlöshet

halsbränna

förändring i förmåga att smaka mat

diarre

viktminskning

sår på huden eller i munnen

röstförändringar

ökade eller minskade tårar

täppt eller rinnande näsa
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muskel- eller ledvärk

sömnproblem

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

näsblod eller blödning från ditt tandkött; hosta upp eller kräks blod eller material som ser ut som 
kaffesump; ovanlig blödning eller blåmärken; ökat menstruationsflöde eller vaginal blödning; rosa, röd 
eller mörkbrun urin; röda eller tjäraktiga svarta tarmrörelser; eller huvudvärk, yrsel eller svaghet

svårt att svälja

långsamt eller svårt tal

matthet

svaghet eller domningar i en arm eller ett ben

bröstsmärta

smärta i armar, nacke, käke, mage eller övre delen av ryggen

andnöd eller väsande andning

anfall

extrem trötthet

förvirring

förändrad syn eller synförlust

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

svullnad av ansikte, ögon, mage, händer, fötter, vrister eller underben

oförklarlig viktökning

skummande urin

smärta, ömhet, värme, rodnad eller svullnad endast i ett ben

rodnad, klåda eller fjällning av huden

magsmärtor, förstoppning, illamående, kräkningar, frossa eller feber

Bevacizumab injektionsprodukter 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
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Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://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. Din läkare kommer att kontrollera ditt blodtryck och testa din urin regelbundet 

under din behandling med en injektionsprodukt med bevacizumab.

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

Avastin®(bevacizumab)

Mvasi®(bevacizumab-awwb)

Zirabev®(bevacizumab-bvzr)
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