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Caspofungin injektion
uttalas som (kas'' poe fun' jin)

hur är denna medicin utskriven?

Caspofungin injektion används hos vuxna och barn från 3 månaders ålder och äldre för att behandla svampinfektioner i 

blod, mage, lungor och matstrupe (rör som förbinder halsen med magsäcken.) och vissa svampinfektioner som inte kunde 

behandlas framgångsrikt med andra mediciner. Det används också för att behandla allvarliga svampinfektioner hos 

personer med en försvagad förmåga att bekämpa infektioner. Caspofungin-injektion är i en klass av svampdödande 

läkemedel som kallas echinocandins. Det fungerar genom att bromsa tillväxten av svampar som orsakar infektion.

hur ska detta läkemedel användas?

Caspofungin-injektion kommer som ett pulver som ska blandas med vätska och injiceras intravenöst (i en 
ven) under cirka 1 timme en gång om dagen. Längden på din behandling beror på din allmänna hälsa, 
vilken typ av infektion du har och hur väl du svarar på medicinen. Du kan få caspofungininjektion på ett 
sjukhus eller så kan du administrera medicinen hemma. Om du kommer att få caspofungininjektion 
hemma, kommer din läkare att visa dig hur du använder medicinen. Se till att du förstår dessa 
anvisningar och fråga din vårdgivare om du har några frågor.

Din läkare kan börja med en standarddos av caspofungin-injektion och öka din dos beroende på ditt 
svar på medicinen och eventuella biverkningar du upplever. Tala med din läkare om hur du mår under 
din behandling.

Du bör börja må bättre under de första dagarna av behandlingen med caspofungin-injektion. Om dina symtom inte 

förbättras eller förvärras, berätta för din läkare. Om du fortfarande har symtom på infektion efter att du avslutat 

injektionen med caspofungin, berätta för din läkare.

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 caspofungin-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot caspofungin, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i caspofungininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.
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berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av 
följande: karbamazepin (Carbatrol, Tegretol), cyklosporin (Gengraf, Neoral, Sandimmune), 
dexametason, efavirenz (Sustiva, i Atripla), nevirapin (Viramune), fenytoin (Dilantin, Phenytek), 
rifampin (Rifadin) , Rimactane, i Rifamate, i Rifater) och takrolimus (Prograf). Din läkare kan behöva 
ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra 
mediciner kan också interagera med caspofungin-injektion, så se till att berätta för din läkare om alla 
mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du får caspofungininjektion, kontakta din läkare.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

svullnad av händer, fötter, vrister eller underben

smärta, rodnad och svullnad i en ven

diarre

illamående

kräkningar

magont

ryggont

huvudvärk

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

svullnad av ansikte, hals, tunga eller läppar

heshet

svårigheter att svälja eller andas

andnöd

väsande andning

känsla av värme

feber, frossa, hosta eller andra tecken på infektion

blåsor eller skalande hud

nässelfeber
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utslag

klåda

snabba hjärtslag

extrem trötthet

ovanlig blödning eller blåmärken

brist på energi

aptitlöshet

smärta i övre högra delen av magen

gulfärgning av huden eller ögonen

influensaliknande symtom

Caspofungin-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.

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 caspofungininjektion.

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

Cancidas®

Senast reviderad - 15/06/2019

Lär dig hur du citerar den här sidan
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