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Cytarabin
uttalas som (sye tare' a been)

VIKTIG VARNING:

Cytarabininjektion måste ges under överinseende av en läkare som har erfarenhet av att ge 
kemoterapiläkemedel mot cancer.

Cytarbin kan orsaka en kraftig minskning av antalet blodkroppar i din benmärg. Detta kan orsaka vissa 
symtom och kan öka risken att du utvecklar en allvarlig infektion eller blödning. Om du upplever något av 
följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: feber, ont i halsen, pågående hosta och trängsel eller 
andra tecken på infektion; ovanlig blödning eller blåmärken; svart och tjärartad avföring; rött blod i 
avföring; blodiga uppkastningar; kräkts material som ser ut som kaffesump.

hur är denna medicin utskriven?

Cytarabin används ensamt eller tillsammans med andra kemoterapiläkemedel för att behandla vissa typer av leukemi 
(cancer i vita blodkroppar), inklusive akut myeloid leukemi (AML), akut lymfatisk leukemi (ALL) och kronisk myelogen 
leukemi (KML). Cytarabin används också ensamt eller tillsammans med andra kemoterapiläkemedel för att behandla 
meningeal leukemi (cancer i membranet som täcker och skyddar ryggmärgen och hjärnan). Cytarabin är i en klass av 
läkemedel som kallas antimetaboliter. Det fungerar genom att bromsa eller stoppa tillväxten av cancerceller i din 
kropp.

hur ska detta läkemedel användas?

Cytarabin kommer som ett pulver som blandas med vätska som ska injiceras intravenöst (i en ven), subkutant (under 
huden) eller intratekalt (in i det vätskefyllda utrymmet i ryggmärgskanalen) av en läkare eller sjuksköterska på en 
medicinsk anläggning. Din läkare kommer att tala om för dig hur ofta du kommer att få cytarabin. Schemat beror på 
tillståndet du har och på hur din kropp reagerar på medicinen.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel
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Cytarabin används också ibland för att behandla vissa typer av non-Hodgkins lymfom (en typ av cancer som börjar i 

en typ av vita blodkroppar som normalt bekämpar infektion). 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 får cytarabininjektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot cytarabin eller något av innehållsämnena i 
cytarabininjektion. 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 något av följande: 
digoxin (Lanoxin), flucytosin (Ancobon) eller gentamicin. Andra mediciner kan också interagera med 
cytarabin, så var noga med 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 njur- eller leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör inte bli gravid 
medan du får cytarabininjektion. Om du blir gravid medan du får cytarabin, kontakta din läkare. 
Cytarabin kan skada fostret.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

diarre

magont

aptitlöshet

sår i mun och svalg

håravfall

muskel- eller ledvärk

trötthet

ömma eller röda ögon

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller 
de som anges i avsnittet VIKTIG VARNING, ring din läkare omedelbart eller få akut 
medicinsk behandling:
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pågående smärta som börjar i magområdet men kan sprida sig till ryggen

rodnad, smärta, svullnad eller sveda på platsen där injektionen gavs

blek hud

svimning

yrsel

snabba eller oregelbundna hjärtslag

utslag

nässelfeber

klåda

svårigheter att andas eller svälja

bröstsmärta

gulfärgning av huden eller ögonen

mörkfärgad urin eller minskad urinering

andnöd

plötslig förändring eller synförlust

anfall

förvirring

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

Cytarabin 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.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, såväl som alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra dieter.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682222.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
https://www.poisonhelp.org/help


14/4/22, 14:13 Cytarabin: MedlinePlus läkemedelsinformation

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

Cytosar-U®

deras namn

1-beta-arabinofuranosylcytosin

Arabinosylcytosin

Cytosin arabinosid

Ara-C
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