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Cabazitaxel Injektion
uttalas som (ka baz i tax' el)

VIKTIG VARNING:

Cabazitaxel-injektion kan orsaka en allvarlig eller livshotande minskning av antalet vita blodkroppar 
(en typ av blodkroppar som behövs för att bekämpa infektioner) i ditt blod. Detta ökar risken för att 
du ska utveckla en allvarlig infektion. Tala om för din läkare om du är 65 år eller äldre, om du har 
eller någonsin har haft ett lågt antal vita blodkroppar tillsammans med feber, om du har behandlats 
med strålbehandling och om du inte kan äta hälsosamt. diet. Din läkare kommer att beställa 
laboratorietester för att kontrollera antalet vita blodkroppar i ditt blod före och under behandlingen. 
Om du har ett lågt antal vita blodkroppar kan din läkare minska din dos eller avbryta eller fördröja 
behandlingen. Din läkare kan också ordinera ett läkemedel för att förhindra livshotande 
komplikationer om dina vita blodkroppar minskar.

Cabazitaxel-injektion kan orsaka allvarliga eller livshotande allergiska reaktioner, särskilt när du får dina två 
första infusioner av cabazitaxel-injektion. Din läkare kommer att ge dig mediciner för att förhindra en allergisk 
reaktion minst 30 minuter innan du får en injektion med cabazitaxel. Du bör få din infusion på en 
sjukvårdsinrättning där du kan behandlas snabbt om du får en reaktion. Tala om för din läkare om du är 
allergisk mot cabazitaxel-injektion eller polysorbat 80 (en ingrediens som finns i vissa livsmedel och mediciner). 
Fråga din läkare om du är osäker på om ett livsmedel eller ett läkemedel som du är allergisk mot innehåller 
polysorbat 80. Om du upplever en allergisk reaktion mot cabazitaxel-injektion kan den börja inom några 
minuter efter att din infusion startar, och du kan uppleva följande symtom : utslag, hudrodnad, klåda, yrsel, 
svimning eller sammandragning i halsen. Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du upplever 
något av dessa symtom.

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

Tala med din läkare om riskerna med att ta en injektion med cabazitaxel.

hur är denna medicin utskriven?
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Cabazitaxel-injektion används tillsammans med prednison för att behandla prostatacancer (cancer i ett manligt 

reproduktionsorgan) som redan har behandlats med andra mediciner. Cabazitaxel-injektion är i en klass av läkemedel 

som kallas mikrotubuli-hämmare. Det fungerar genom att bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Cabazitaxel-injektion kommer som en vätska som ska ges intravenöst (i en ven) under 1 timme av en läkare eller sjuksköterska 

på en medicinsk anläggning. Det ges vanligtvis en gång var tredje vecka.

Du kommer att behöva ta prednison varje dag under din behandling med cabazitaxel-injektion. Det är 
viktigt att du tar prednison exakt som din läkare har ordinerat. Tala om för din läkare om du har missat 
doser eller inte har tagit prednison enligt ordination.

Din läkare kan behöva avbryta eller skjuta upp din behandling eller minska din dos om du upplever vissa 
allvarliga biverkningar. Se till att berätta för din läkare hur du mår under behandlingen.

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 får en injektion med cabazitaxel,

Tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot cabazitaxelinjektion, andra läkemedel, polysorbat 
80 eller något av övriga innehållsämnen i cabazitaxelinjektion. 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. Var noga med att nämna något av följande: antikoagulantia 
('blodförtunnare') såsom warfarin (Coumadin); antimykotika såsom ketokonazol (Nizoral), itrakonazol 
(Sporanox) och vorikonazol (Vfend); trombocythämmande läkemedel; aspirin eller andra icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, 
Naprosyn); klaritromycin (Biaxin); vissa mediciner för humant immunbristvirus (HIV) såsom atazanavir 
(Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir, i Kaletra) och saquinavir (Invirase); 
vissa mediciner mot anfall såsom karbamazepin (Carbatrol, Equetro, Tegretol), fenytoin (Dilantin) och 
fenobarbital; nefazodon; rifabutin (Mycobutin), rifapentin (Priftin); rifampin (Rimactin, i Rifamate, i 
Rifater); steroidmedicinering; och telitromycin (Ketek).
Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. 
Många andra mediciner kan också interagera med cabazitaxel-injektion, så var noga med 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 har eller någonsin har haft leversjukdom. Din läkare kan förmodligen säga åt dig att inte få 
en injektion med cabazitaxel.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njursjukdom eller anemi (ett lägre antal röda 
blodkroppar än normalt).
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du bör veta att cabazitaxel-injektion vanligtvis används till män med prostatacancer. Om den används av 
gravida kvinnor kan injektion med cabazitaxel skada fostret. Kvinnor som är eller kan bli gravida eller 
ammar ska inte få cabazitaxelinjektion. Om du får en injektion med cabazitaxel medan du är gravid, 
kontakta din läkare. Du bör använda preventivmedel för att förhindra graviditet under din behandling med 
cabazitaxel-injektion.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får en 
injektion med cabazitaxel.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

halsbränna

förändring i förmåga att smaka mat

aptitlöshet

viktminskning

svullnad på insidan av munnen

huvudvärk

led- eller ryggsmärtor

domningar, sveda eller stickningar i händer, armar, fötter eller ben

håravfall

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

illamående

diarre

kräkningar

magont

förstoppning

svullnad av ansikte, armar, händer, fötter, vrister eller underben

minskad urinering

blod i urinen

blod i avföring

förändringar i avföringsfärg

muntorrhet, mörk urin, minskad svettning, torr hud och andra tecken på uttorkning
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oregelbunden hjärtrytm

andnöd

blek hud

trötthet eller svaghet

ovanliga blåmärken eller blödningar

Cabazitaxel-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.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

ont i halsen, hosta, feber, frossa, muskelvärk, sveda vid urinering eller andra tecken på infektion

ovanliga blåmärken eller blödningar

blek hud

andnöd

överdriven trötthet eller svaghet

illamående

kräkningar

diarre

hat annan information bör jag veta?

Ställ dina frågor på apoteket om cabazitaxel-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. 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

Jevtana®
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