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Bleomycin
uttalas som (blee'' oh mye' synd)

VIKTIG VARNING:

Bleomycin kan orsaka allvarliga eller livshotande lungproblem. Allvarliga lungproblem kan förekomma 
vanligare hos äldre patienter och hos dem som får högre doser av denna medicin. Tala om för din läkare om 
du har eller någonsin har haft lungsjukdom. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 
omedelbart: andningssvårigheter, andnöd, väsande andning, feber eller frossa.

Vissa personer som har fått bleomycininjektion för behandling av lymfom hade en allvarlig allergisk 
reaktion. Denna reaktion kan inträffa omedelbart eller flera timmar efter att den första eller andra dosen 
av bleomycin ges. Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: 
andningssvårigheter, feber, frossa, svimning, yrsel, dimsyn, orolig mage eller förvirring.

Du kommer att få varje dos av medicin på en medicinsk anläggning och din läkare kommer att 
övervaka dig noggrant medan du får medicinen och efteråt.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester för att 
kontrollera din kropps svar på bleomycin.

hur är denna medicin utskriven?

Bleomycininjektion används ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla huvud- och 
halscancer (inklusive cancer i munnen, läpparna, kinden, tungan, gommen, halsen, tonsillerna och bihålorna) och 
cancer i penis, testiklar, livmoderhals och vulva (den yttre delen av slidan). Bleomycin används också för att behandla 
Hodgkins lymfom (Hodgkins sjukdom) och non-Hodgkins lymfom (cancer som börjar i cellerna i immunsystemet) i 
kombination med andra mediciner. Det används också för att behandla pleurautgjutning (ett tillstånd när vätska 
samlas i lungorna) som orsakas av cancertumörer. Bleomycin är en typ av antibiotika som endast används i 
cancerkemoterapi. Det bromsar eller stoppar tillväxten av cancerceller i din kropp.

hur ska detta läkemedel användas?
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Bleomycin kommer som ett pulver som ska blandas med vätska och injiceras intravenöst (i en ven), 
intramuskulärt (i en muskel) eller subkutant (under huden) av en läkare eller sjuksköterska på en 
läkarmottagning eller sjukhuspoliklinik. Det injiceras vanligtvis en eller två gånger i veckan. När bleomycin 
används för att behandla pleurautgjutning blandas det med vätska och placeras i brösthålan genom ett 
bröströr (plaströr som placeras i brösthålan genom ett snitt i huden).

användningsområdena för detta läkemedel

Bleomycin används också ibland för att behandla Kaposis sarkom relaterat till förvärvat immunbristsyndrom 
(AIDS). Tala med din läkare om riskerna med att använda denna medicin för ditt tillstånd.

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

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar bleomycin,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot bleomycin eller något av innehållsämnena i 
bleomycininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer 
och kosttillskott du tar eller planerar att ta. Din läkare kan behöva övervaka dig noggrant för 
biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njur- eller lungsjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör inte bli gravid 
medan du får bleomycininjektion. Om du blir gravid medan du får bleomycin, kontakta din läkare. 
Bleomycin kan skada fostret.

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

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 bleomycin, ring din läkare så snart som möjligt.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

rodnad, blåsor, ömhet eller förtjockning av huden

mörkare hudfärg

utslag

håravfall
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sår på munnen eller tungan

kräkningar

aptitlöshet

viktminskning

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

plötslig domningar eller svaghet i ansikte, arm eller ben på ena sidan av kroppen

plötslig förvirring eller problem med att tala eller förstå

plötslig yrsel. förlust av balans eller koordination

plötslig svår huvudvärk

bröstsmärta

minskad urinering

Bleomycin 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?

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

Blenoxan®¶

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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