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Daratumumab injektion
uttalas som (dar" a toom' ue mab)

hur är denna medicin utskriven?

Daratumumab-injektion används ensamt eller i kombination med andra läkemedel för att behandla multipelt myelom (en 

typ av cancer i benmärgen) hos nydiagnostiserade personer och hos personer som inte har förbättrats med behandling 

eller som har förbättrats efter behandling med andra läkemedel men tillståndet returnerad. Daratumumab ingår i en klass 

av läkemedel som kallas monoklonala antikroppar. Det fungerar genom att hjälpa kroppen att bromsa eller stoppa 

tillväxten av cancerceller.

hur ska detta läkemedel användas?

Daratumumab kommer som en vätska (lösning) som ges intravenöst (i en ven) av en läkare eller 
sjuksköterska i en vårdmiljö. Din läkare kommer att bestämma hur ofta du ska få daratumumab baserat 
på andra mediciner som kan ges och din kropps svar på denna medicin.

En läkare eller sjuksköterska kommer att övervaka dig noga medan du får infusionen och efteråt för att vara säker på 
att du inte har en allvarlig reaktion på medicinen. Du kommer att få andra läkemedel för att förebygga och behandla 
reaktioner på daratumumab före din infusion och under den första och andra dagen efter att du fått din medicin. 
Tala omedelbart om för din läkare eller sjuksköterska om du upplever något av följande symtom: hosta, väsande 
andning, täthet i halsen och irritation, kliande, rinnande eller täppt näsa, huvudvärk, klåda, illamående, kräkningar, 
feber, frossa, utslag, nässelfeber, yrsel, yrsel, andningssvårigheter, obehag i bröstet eller andnöd.

Din läkare kan minska din dos av daratumumab eller tillfälligt eller permanent avbryta din behandling. 
Detta beror på hur väl medicinen fungerar för dig och de biverkningar du upplever. Se till att berätta för 
din läkare hur du mår under din behandling med daratumumab.

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 daratumumab-injektion,
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tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot daratumumab, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i daratumumab-injektion. Fråga din apotekspersonal eller kontrollera tillverkarens 
patientinformation för 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. Din läkare kan behöva ändra 
doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du får blodtransfusioner eller om du har eller någonsin har haft bältros (en 
smärtsamma utslag som uppstår efter infektion med herpes zoster eller vattkoppor), andningsproblem, 
hepatit B (ett virus som infekterar levern och kan orsaka svår lever). skada), eller en lungsjukdom såsom 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL; en grupp lungsjukdomar, som inkluderar kronisk bronkit och 
emfysem).

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du bör använda preventivmedel för 
att förhindra graviditet under din behandling med daratumumab och i minst 3 månader efter din sista dos. Tala 
med din läkare om vilka typer av preventivmedel som kommer att fungera för dig. Om du blir gravid medan du 
får daratumumab-injektion, kontakta din läkare.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du får en 
daratumumab-injektion.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

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

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du missar ett möte för att få daratumumab, ring din läkare omedelbart.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

trötthet

förstoppning

diarre

rygg- eller ledvärk

smärta i armar, ben eller bröst

minskad aptit

huvudvärk

svullnad av händer, vrister eller fötter

smärta, sveda eller stickningar i händer eller fötter

muskelryckningar

svårt att somna eller att sova
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Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom eller de som 
anges i avsnittet HUR, kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling.

blåmärken eller blödning

feber

extrem trötthet

gulfärgning av huden eller ögonen

Daratumumab-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).

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare och laboratoriet. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester före och 

under din behandling för att kontrollera din kropps svar på daratumumab-injektion.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du får eller fått 
daratumumab-injektion. Daratumumab kan påverka resultaten av vissa laboratorietester.

Daratumumab kan påverka blodmatchningstestresultaten i upp till 6 månader efter din sista dos. Innan du får en 
blodtransfusion, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du får eller fått daratumumab-injektion. Din 
läkare kommer att ta blodprover för att matcha din blodgrupp innan du påbörjar behandling med daratumumab.

Ställ eventuella frågor till din apotekspersonal om daratumumab-injektion.

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

Darzalex®

Senast reviderad - 12/15/2019

Lär dig hur du citerar den här sidan
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