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Bortezomib
uttalas som (bor tez' oh mib)

hur är denna medicin utskriven?

Bortezomib används för att behandla personer med multipelt myelom (en typ av cancer i benmärgen). Bortezomib 

används också för att behandla personer med mantelcellslymfom (en snabbväxande cancer som börjar i 

immunsystemets celler). Bortezomib är i en klass av läkemedel som kallas antineoplastiska medel. Det fungerar genom 

att döda cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Bortezomib kommer som en lösning (vätska) för att injicera i en ven eller subkutant (under huden). Bortezomib ges 

av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller klinik. Ditt doseringsschema kommer att bero på 

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

Se till att berätta för din läkare hur du mår under behandlingen. Din läkare kan avbryta 
behandlingen ett tag eller minska dosen av bortezomib om du upplever biverkningar av 
läkemedlet.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

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 bortezomib,

tala om för din läkare och vårdgivare om du är allergisk mot bortezomib, mannitol, andra mediciner, bor 
eller något av innehållsämnena i bortezomib. Fråga din vårdgivare om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer 
eller kosttillskott du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: klaritromycin 
(Biaxin, i PrevPac); vissa svampdödande medel såsom itrakonazol (Sporanox) eller ketokonazol (Nizoral); 
idelalisib (Zydelig); mediciner för att behandla diabetes eller högt blodtryck; vissa mediciner för att 
behandla humant immunbristvirus (HIV) eller förvärvad immunbrist
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syndrom (AIDS) såsom indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) eller saquinavir (Invirase); 
vissa mediciner för att behandla anfall såsom karbamazepin (Carbatrol, Tegretol), fenobarbital (Luminal, 
Solfoton) eller fenytoin (Dilantin, Phenytek); nefazodon; ribociclib (Kisqali, Kisqali, i Femera); rifabutin 
(Mycobutin); eller rifampin (Rifadin, Rifamate, Rimactane, andra). Din läkare kan behöva ändra doserna av 
dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera 
med bortezomib, så se till att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den 
här listan.

berätta för din läkare vilka växtbaserade produkter du tar, särskilt johannesört.

tala om för din läkare om du eller någon i din familj har eller någonsin har haft hjärtsjukdom och om du har 
eller någonsin har haft en herpesinfektion (munsår, bältros eller könssår); diabetes; svimning; högt kolesterol 
(fetter i blodet); lågt eller högt blodtryck; perifer neuropati (domningar, smärta, stickningar eller brännande 
känsla i fötter eller händer) eller svaghet eller förlust av känsel eller reflexer i en del av din kropp; eller njur- 
eller leversjukdom. Tala även om för din läkare om du röker eller dricker stora mängder alkohol.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Bortezomib kan skada fostret. Använd 
preventivmedel för att förhindra graviditet under din behandling med bortezomib och i minst 7 månader efter 
din sista dos. Om du är en man med en kvinnlig partner som kan bli gravid, se till att använda preventivmedel 
under din behandling med bortezomib och i minst 4 månader efter din sista dos. Fråga din läkare om du har 
frågor om vilka typer av preventivmedel som kommer att fungera för dig. Om du eller din partner blir gravid 
medan du använder bortezomib eller i 7 månader efter din sista dos, kontakta din läkare omedelbart.

amma inte under din behandling med bortezomib och under 2 månader efter din sista dos.

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

du bör veta att bortezomib kan göra dig dåsig, yr eller yr i huvudet, eller orsaka svimning eller 
dimsyn. Kör inte bil eller använd maskiner eller farliga verktyg förrän du vet hur detta läkemedel 
påverkar dig.

du bör veta att bortezomib kan orsaka yrsel, yrsel och svimning när du reser dig upp för snabbt från 
liggande ställning. Detta är vanligare hos personer som har svimmat tidigare, personer som är 
uttorkade och personer som tar mediciner som sänker blodtrycket. För att undvika detta problem, 
gå upp ur sängen långsamt, vila fötterna på golvet i några minuter innan du reser dig upp.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du använder denna medicin.

Drick mycket vätska varje dag under din behandling med bortezomib, särskilt om du kräks eller har 
diarré.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar ett möte för att få en dos bortezomib, kontakta din läkare omedelbart.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Bortezomib kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom, eller de i 
avsnittet SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, är allvarliga eller inte försvinner:
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generell svaghet

trötthet

illamående

kräkningar

diarre

förstoppning

aptitlöshet

magont

huvudvärk

smärta, rodnad, blåmärken, blödning eller hårdhet på injektionsstället

svårt att somna eller att sova

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

svaghet i armar eller ben, förändringar i känseln eller smärta, sveda, domningar eller stickningar i 
händer, armar, ben eller fötter

plötslig skjutande eller stickande smärta, konstant värkande eller brännande smärta eller muskelsvaghet

andnöd, snabba hjärtslag, huvudvärk, yrsel, blek hud, förvirring eller trötthet

svullnad av fötter, vrister eller underben

nässelfeber, utslag, klåda

heshet, svårigheter att svälja eller andas, eller svullnad av ansikte, svalg, tunga, läppar, ögon eller 
händer

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

ovanliga blåmärken eller blödningar

svart och tjärartad avföring, rött blod i avföringen, blodiga kräksjuka eller kräkningsmaterial som ser ut som 
kaffesump

sluddrigt tal eller oförmåga att tala eller förstå tal, förvirring, förlamning (förlust av förmåga att röra en del 
av kroppen), synförändringar eller förlust av syn, balans, koordination, minne eller medvetande

svimning, suddig syn, yrsel, illamående eller muskelkramper

tryck eller smärta i bröstet, snabba hjärtslag, svullnad av anklar eller fötter eller andnöd

hosta, andnöd, pipande andning eller andningssvårigheter

huvudvärk, förvirring, kramper, trötthet eller synförlust eller förändringar

lila prickar i precis storlek under huden, feber, trötthet, yrsel, andnöd, blåmärken, förvirring, 
sömnighet, kramper, minskad urinering, blod i urinen eller svullnad i benen

feber, huvudvärk, frossa, illamående, smärta, klåda eller stickningar följt av utslag i samma område med hudblåsor 
som är kliande eller smärtsamma
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illamående, extrem trötthet, ovanliga blödningar eller blåmärken, brist på energi, aptitlöshet, smärta i övre 
högra delen av magen, gulfärgning av hud eller ögon eller influensaliknande symtom

Bortezomib kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du 
får denna medicin.

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

Bortezomib kommer att förvaras på läkarmottagningen eller kliniken.

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.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

svimning

yrsel

suddig syn

ovanliga blåmärken eller blödningar

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 bortezomib.

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

Velcade®
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för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health
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