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Clofarabin injektion
uttalas som (kloe far' a been)

hur är denna medicin utskriven?

Clofarabin används för att behandla akut lymfoblastisk leukemi (ALL; en typ av cancer i vita blodkroppar) hos 
barn och unga vuxna 1 till 21 år gamla som redan har fått minst två andra behandlingar. Clofarabin är i en 
klass av läkemedel som kallas purin-nukleosid-antimetaboliter. Det fungerar genom att döda befintliga 
cancerceller och begränsa utvecklingen av nya cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Clofarabin kommer som en lösning som ska injiceras i en ven. Clofarabin administreras av en läkare eller 

sjuksköterska. Det ges vanligtvis en gång om dagen i 5 dagar i rad. Denna doseringscykel kan upprepas en gång 

varannan till var sjätte vecka, beroende på ditt svar på medicinen.

Det kommer att ta minst 2 timmar för dig att få varje dos av klofarabin. Berätta omedelbart för din läkare 
eller annan vårdgivare om du känner dig orolig eller rastlös medan du får 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 använder clofarabin,

berätta för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot klofarabin eller andra läkemedel.

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 mediciner för högt 
blodtryck och hjärtsjukdomar. 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 njur- eller leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Clofarabin kan skada fostret. Du bör använda 
preventivmedel för att förhindra graviditet under din behandling med klofarabin. Tala med din läkare om vilka typer 
av preventivmedel som kommer att fungera för dig. Om du blir gravid medan du använder klofarabin, kontakta din 
läkare.
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tala om för din läkare om du ammar. Du bör inte amma under din behandling med klofarabin.

om du genomgår operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får 
klofarabin.

du bör veta att klofarabin kan orsaka en hudsjukdom som kallas hand-fot-syndrom. Om du utvecklar detta 
tillstånd kan du uppleva stickningar i händer och fötter och sedan rodnad, torrhet och flagnande hud på 
händer och fötter. Om detta händer, be din läkare att rekommendera en lotion som du kan applicera på 
dessa områden. Du kommer att behöva applicera lotionen lätt och undvika att gnugga områdena kraftigt. 
Din läkare kan också ordinera medicin för att lindra dessa symtom.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

magont

diarre

förstoppning

aptitlöshet

viktminskning

svullnad av insidan av munnen och näsan

smärtsamma vita fläckar i munnen

huvudvärk

ångest

depression

irritabilitet

smärta i rygg, leder, armar eller ben

dåsighet

torr, kliande eller irriterad hud

spolning

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

snabba hjärtslag
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snabb andning

andnöd

yrsel

yrsel

svimning

minskad urinering

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

blek hud

överdriven trötthet

svaghet

förvirring

ovanliga blåmärken eller blödningar

näsblödning

blödande tandkött

blod i urinen

små röda eller lila fläckar under huden

gulfärgning av huden eller ögonen

klåda

röd, varm, svullen, öm hud

okontrollerbar skakning av en del av kroppen

Clofarabin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du använder 

denna medicin.

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

Denna medicin kommer att förvaras på sjukhuset.

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:

gulfärgning av huden eller ögonen

kräkningar

utslag
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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 klofarabin.

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

Clolar®
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