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Carfilzomib injektion
uttalas som (kar filz' oh mib)

hur är denna medicin utskriven?

Carfilzomib-injektion används ensamt och i kombination med dexametason, daratumumab och dexametason, 
eller lenalidomid (Revlimid) och dexametason för att behandla personer med multipelt myelom (en typ av 
cancer i benmärgen) som redan har behandlats med andra läkemedel. Carfilzomib är i en klass av läkemedel 
som kallas proteasomhämmare. Det fungerar genom att stoppa eller bromsa tillväxten av cancerceller i din 
kropp.

hur ska detta läkemedel användas?

Carfilzomib kommer som ett pulver som ska blandas med vätska som ska injiceras intravenöst (i en ven). 
Carfilzomib ges av en läkare eller sjuksköterska på en läkarmottagning eller klinik, vanligtvis under en 
period av 10 eller 30 minuter. Det kan ges 2 dagar i rad varje vecka i 3 veckor följt av en 12-dagars 
viloperiod eller det kan ges en gång i veckan i 3 veckor följt av en 13-dagars viloperiod. Behandlingens 
längd beror på hur väl din kropp svarar på medicinen.

Carfilzomib-injektion kan orsaka allvarliga eller livshotande reaktioner i upp till 24 timmar efter att du fått en 
dos av läkemedlet. Du kommer att få vissa mediciner för att förhindra en reaktion innan du får varje dos av 
karfilzomib. Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av dessa symtom efter din behandling: 
feber, frossa, led- eller muskelvärk, rodnad eller svullnad i ansiktet, svullnad eller sammandragning av halsen, 
kräkningar, svaghet, andnöd, yrsel eller svimning, eller tryck över bröstet eller smärta.

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

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 carfilzomib-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot carfilzomib, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i carfilzomib-injektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
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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 något av följande: 
hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, ringar, implantat och injektioner) eller prednison (Rayos). 
Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft hjärtsvikt, hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm eller 
andra hjärtproblem; högt blodtryck; eller en herpesinfektion (munsår, bältros eller könssår). Tala även om för 
din läkare om du har lever- eller njursjukdom eller är i dialys.

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid, eller om du planerar att skaffa barn. Du 
eller din partner ska inte bli gravid medan du får carfilzomib. Om du är kvinna måste du ta ett 
graviditetstest innan behandlingen påbörjas och du bör använda preventivmedel för att förhindra 
graviditet under din behandling med karfilzomib och i 6 månader efter din sista dos. Om du är en man bör 
du och din partner använda preventivmetoder för att förhindra graviditet under din behandling med 
karfilzomib och i 3 månader efter din sista dos. Om du eller din partner blir gravid medan du får denna 
medicin, ring din läkare. Carfilzomib kan skada fostret.

tala om för din läkare om du ammar. Amma inte medan du får carfilzomib-injektion och i 2 
veckor efter din sista dos.

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

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

trötthet

huvudvärk

svaghet

diarre

förstoppning

muskelspasm

smärta i armar eller ben

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som anges 
i avsnitten HUR och SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, kontakta din läkare:

hosta

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

hörselproblem

svullnad av benens fötter
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smärta, ömhet eller rodnad i ett ben

andnöd eller andningssvårigheter

bröstsmärta

smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer eller fötter

illamående

extrem trötthet

ovanlig blödning eller blåmärken

brist på energi

aptitlöshet

smärta i övre högra delen av magen

gulfärgning av huden eller ögonen

influensaliknande symtom

blodig eller svart, tjärartad avföring

utslag av rödlila fläckar i precis storlek, vanligtvis på underbenen

blod i urinen

minskad urinering

anfall

synförändringar

svårt att somna eller att sova

förvirring, minnesförlust, yrsel eller förlust av balans, svårigheter att prata eller gå, förändringar i synen, 
minskad styrka eller svaghet på ena sidan av kroppen

Carfilzomib-injektion 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

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:

frossa
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yrsel

minskad urinering

hat annan information bör jag veta?

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

Ställ dina frågor på apoteket om carfilzomibinjektion.

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

Kyprolis®
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