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Degarelix Injection
uttalas som (deg'' a rel' ix)

hur är denna medicin utskriven?

Degarelix-injektion används för att behandla avancerad prostatacancer (cancer som börjar i prostata [en manlig 

reproduktionskörtel]). Degarelix-injektion är i en klass av läkemedel som kallas gonadotropin-frisättande hormon (GnRH) 

receptorantagonister. Det fungerar genom att minska mängden testosteron (ett manligt hormon) som produceras av 

kroppen. Detta kan bromsa eller stoppa spridningen av prostatacancerceller som behöver testosteron för att växa.

hur ska detta läkemedel användas?

Degarelix injektion kommer som ett pulver som ska blandas med vätska och injiceras under huden i magområdet, bort 

från revbenen och midjan. Det injiceras vanligtvis en gång var 28:e dag av en läkare eller sjuksköterska på en medicinsk 

anläggning.

Efter att du har fått en dos degarelix-injektion, se till att ditt bälte eller linning inte utsätter trycket på 
platsen där läkemedlet injicerades.

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 degarelix-injektion,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot degarelix-injektion, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i degarelix-injektion. Fråga din apotekspersonal eller kontrollera patientinformationen för en lista över 
ingredienserna.

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 något av följande: 
amiodaron (Cordarone), disopyramid (Norpace), kinidin, prokainamid eller sotalol (Betapace). Din 
läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar.
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tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft långt QT-syndrom (ett sällsynt hjärtproblem som kan orsaka 
oregelbunden hjärtrytm, svimning eller plötslig död); höga eller låga nivåer av kalcium, kalium, magnesium eller 
natrium i ditt blod; eller hjärt-, lever- eller njursjukdom.

kvinnor som är eller kan bli gravida ska inte få Degarelix-injektion. Degarelix-injektion kan skada 
fostret. Om du får en Degarelix-injektion när du är gravid, kontakta din läkare omedelbart. Om du 
ammar, tala med din läkare innan du får Degarelix-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 en dos degarelix-injektion, ring din läkare omedelbart.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

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

smärta, rodnad, svullnad, hårdhet eller klåda på den plats där läkemedlet injicerades

värmevallningar

överdriven svettning eller nattliga svettningar

illamående

förstoppning

diarre

viktökning eller viktminskning

svaghet

yrsel

huvudvärk

trötthet

svårt att somna eller att sova

förstoring av brösten

minskad sexuell lust eller förmåga

rygg- eller ledvärk

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

nässelfeber

utslag

svårigheter att andas eller svälja
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snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag

svullnad av ansikte, hals, tunga, läppar, ögon, händer, fötter, vrister eller underben

heshet

fladdrande känsla i bröstet

svimning

smärtsam, frekvent eller svår urinering

feber eller frossa

Degarelix-injektion kan göra att dina ben blir svagare och sprödare än de var i början av 
behandlingen. Tala med din läkare om riskerna med att ta denna medicin.

Degarelix-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).

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. Din läkare kommer att beställa vissa laboratorietester för 
att kontrollera din kropps svar på Degarelix-injektion. Din läkare kan också övervaka ditt blodtryck under 
din behandling.

Innan du gör något laboratorietest, berätta för din läkare och laboratoriepersonalen att du får en 
Degarelix-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. 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

Firmagon®
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