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Cisplatin injektion
uttalas som (sis' plat tin)

VIKTIG VARNING:

Cisplatininjektion måste ges på ett sjukhus eller medicinsk anläggning under överinseende av en 
läkare som har erfarenhet av att ge cytostatika för cancer.

Cisplatin kan orsaka allvarliga njurproblem. Njurproblem kan förekomma oftare hos äldre personer. Din 
läkare kommer att beställa laboratorietester före och under din behandling för att se om dina njurar 
påverkas av denna medicin. Tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft njursjukdom. Tala 
om för din läkare och apotekspersonal om du tar aminoglykosidantibiotika som amikacin (Amikin), 
gentamicin (Garamycin) eller tobramycin (Tobi, Nebcin). Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart: minskad urinering; svullnad av ansikte, armar, händer, fötter, vrister 
eller underben; eller ovanlig trötthet eller svaghet.

Cisplatin kan orsaka allvarliga hörselproblem, särskilt hos barn. Hörselnedsättning kan vara bestående i vissa 

fall. Din läkare kommer att beställa tester för att övervaka din hörsel före och under din behandling. Tala om 

för din läkare och apotekspersonal om du någonsin har fått strålbehandling mot ditt huvud. Tala om för din 

läkare och apotekspersonal om du tar aminoglykosidantibiotika som amikacin (Amikin), gentamicin 

(Garamycin) eller tobramycin (Tobi, Nebcin). Om du upplever något av följande symtom, kontakta din läkare 

omedelbart: hörselnedsättning, ringningar i öronen eller yrsel.

Cisplatin kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner, särskilt om du har fått mer än en dos 
cisplatininjektion. Om du upplever en allergisk reaktion mot cisplatininjektion, kan den börja inom 
några minuter efter att din infusion startar, och du kan uppleva följande symtom: nässelfeber; 
hudutslag; klåda; rodnad av huden; svårigheter att andas eller svälja; svullnad av ansikte, hals, 
tunga, läppar; yrsel; matthet; eller snabba hjärtslag. Tala omedelbart om för din läkare om du 
upplever något av dessa symtom.

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa tester före, 
under och efter din behandling för att kontrollera din kropps svar på cisplatin. Din läkare kan behöva 
avbryta eller skjuta upp behandlingen om du upplever vissa biverkningar.
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hur är denna medicin utskriven?

Cisplatin används i kombination med andra läkemedel för att behandla cancer i testiklarna som inte har förbättrats 

eller som har förvärrats efter behandling med andra läkemedel eller strålbehandling. Cisplatin används ensamt eller 

i kombination med andra läkemedel för att behandla cancer i äggstockarna (cancer som börjar i de kvinnliga 

reproduktionsorganen där ägg bildas) som inte har förbättrats eller som har förvärrats efter behandling med andra 

läkemedel eller strålbehandling. Cisplatin används också ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att 

behandla blåscancer som inte kan behandlas med kirurgi eller strålbehandling enbart. Cisplatin är i en klass av 

läkemedel som kallas platinainnehållande föreningar. Det fungerar genom att stoppa eller bromsa tillväxten av 

cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Cisplatin-injektion kommer som en lösning (vätska) som ska injiceras under 6 till 8 timmar intravenöst (i en ven) av en läkare eller 

sjuksköterska på en medicinsk anläggning. Det ges vanligtvis en gång var 3:e till 4:e vecka.

användningsområdena för detta läkemedel

Cisplatin används också ibland för att behandla huvud- och halscancer (inklusive cancer i mun, läpp, kind, 
tunga, gom, svalg, tonsiller och bihålor), lungcancer, cancer i livmoderhalsen och matstrupen, hjärntumörer, 
malignt pleuramesotliom (cancer i slemhinnan i bröstet eller buken), och neuroblastom (en cancer som 
börjar i nervceller och förekommer främst hos barn). 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 cisplatin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot cisplatin, karboplatin (Paraplatin), andra 
läkemedel eller något av innehållsämnena i cisplatininjektion. Fråga din apotekspersonal om en lista över 
ingredienserna.

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 
medicinerna som anges i avsnittet VIKTIG VARNING och något av följande: amfotericin B (Abelcet; 
AmBisome; Amphotec, Fungizone Intravenous), antikonvulsiva medel som fenytoin (Dilantin), 
bumetanid (Bumex), etakrynsyra (Edecrin), furosemid (Lasix), pyridoxin (vitamin B-6). Din läkare kan 
behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. Många andra 
mediciner kan också interagera med cisplatin, 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 njursjukdom eller hörselproblem. Din läkare kanske inte vill att du ska 
få cisplatininjektion.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du ska inte bli gravid 
eller amma medan du får cisplatin. Om du blir gravid medan du får cisplatin, kontakta din läkare. 
Cisplatin kan skada fostret.
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hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

diarre

håravfall

förlorad förmåga att smaka mat

hicka

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

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

svullnad, smärta, rodnad eller sveda vid injektionsstället

smärta, sveda eller stickningar i händer eller fötter

muskelkramp

svårigheter att gå

känsla av en elektrisk stöt när du böjer nacken framåt

anfall

plötsliga förändringar i synen, inklusive färgseende

förlust av syn

ögonsmärta

bröstsmärtor eller tryck

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

ovanlig blödning eller blåmärken

svart och tjäraktig avföring

rött blod i avföringen

blodiga spyor

kräkts material som ser ut som kaffesump

Cisplatin kan öka risken att du utvecklar andra cancerformer. Tala med din läkare om riskerna med att ta 
denna medicin.

Cisplatin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna 
medicin.
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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 på
https://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:

minskad urinering

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

ovanlig trötthet eller svaghet

gulfärgning av huden eller ögonen

smärta i övre högra delen av magen

illamående

kräkningar

ovanlig blödning eller blåmärken

hörselproblem

plötsliga förändringar i synen

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

smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer eller fötter

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

Platinol®¶

Platinol-AQ®¶

deras namn

cis-DDP
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cis-Diamindiklorplatina

cis-Platinum II

DDP

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