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Dakarbazin
uttalas som (da kar' ba zeen)

VIKTIG VARNING:

Dacarbazininjektion måste ges på ett sjukhus eller en sjukvårdsinrättning under överinseende av 
en läkare som har erfarenhet av att ge kemoterapimediciner mot cancer.

Dacarbazin 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 har ett lågt antal blodkroppar kan din läkare avbryta eller fördröja behandlingen. 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.

Dacarbazin kan orsaka allvarliga eller livshotande leverskador. Leverskador kan uppstå oftare hos 
personer som får andra cancerkemoterapiläkemedel tillsammans med dakarbazinbehandling. Om du 
upplever något av följande symtom, kontakta din läkare omedelbart: illamående, extrem trötthet, 
ovanliga blödningar eller blåmärken, brist på energi, aptitlöshet, smärta i den övre högra delen av 
magen eller gulfärgning av huden eller ögonen.

Dacarbazininjektion har orsakat fosterskador hos djur. Detta läkemedel har inte studerats på gravida 
kvinnor, men det är möjligt att det också kan orsaka fosterskador hos spädbarn vars mödrar fått 
dakarbazininjektion under graviditeten. Du ska inte använda dacarbazininjektion när du är gravid eller 
planerar att bli gravid såvida inte din läkare beslutar att detta är den bästa behandlingen för ditt 
tillstånd.

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

Tala med din läkare om riskerna med att använda dacarbazininjektion.

hur är denna medicin utskriven?

Dacarbazine används för att behandla melanom (en typ av hudcancer) som har spridit sig till andra delar av kroppen. 

Dacarbazine används också i kombination med andra mediciner för att behandla Hodgkins lymfom
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(Hodgkins sjukdom; en typ av cancer som börjar i en typ av vita blodkroppar som normalt bekämpar 

infektion). Dacarbazin är i en klass av läkemedel som kallas purinanaloger. Det fungerar genom att bromsa 

eller stoppa tillväxten av cancerceller i din kropp.

hur ska detta läkemedel användas?

Dacarbazininjektion kommer som ett pulver som ska blandas med vätska som ska injiceras intravenöst (i en ven) under 1 

minut eller infunderas intravenöst under 15 till 30 minuter av en läkare eller sjuksköterska på en medicinsk anläggning. När 

dacarbazin används för att behandla melanom kan det injiceras en gång om dagen i 10 dagar i rad var 4:e vecka eller det 

kan injiceras en gång om dagen i 5 dagar i rad var 3:e vecka. När dacarbazin används för att behandla Hodgkins lymfom 

kan det injiceras en gång om dagen i 5 dagar i rad var 4:e vecka eller det kan injiceras en gång var 15:e dag.

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

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 dacarbazin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot dakarbazin, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i dakarbazininjektion. 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.

tala om för din läkare om du ammar.

planera för att undvika onödig eller långvarig exponering för solljus och att bära skyddskläder, 
solglasögon och solskyddsmedel. Dacarbazin kan göra din hud känslig för solljus.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

illamående

kräkningar

aptitlöshet

diarre

sår i mun och svalg

håravfall
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känsla av brännande eller stickningar i ansiktet

spolning

influensaliknande symtom

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

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

nässelfeber

hudutslag

klåda

svårigheter att andas eller svälja

feber, muskelvärk och allmän känsla av smärta och trötthet

Dacarbazin 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?

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

DTIC-Dome®

deras namn

Dimetyltriazeno Imidazol Karboxamid

Imidazol Karboxamid
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DIC

DTIC
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