Behandling med Imatinib
Til patienter og pårørende

Vælg farve

Imatinib findes som:
Tabletter af 100 mg og 400 mg.
Medicinen udleveres i ambulatoriet for blodsygdomme.
Hvordan indtages medicinen?
Pillerne indtages på en gang. Tag dem sammen med et måltid. Dette vil hjælpe dig med at beskyttet dig
mod maveproblemer, når du tager medicinen.
Synk tabletterne hele med at glas vand.
Hvis du ikke kan synke tabletterne hele, kan du opløse dem i et glas vand eller æblejuice. Brug ca 200
ml væske til en 400 mg tablet.
Omrør med en ske indtil tabletterne er helt opløst.
Når tabletten er opløst, så drik hele glassets indhold med det samme.
Medicinen opbevares ved stuetemperatur.
Hvordan virker medicinen?
Imatinib er et lægemiddel, der indeholder et aktivt stof kaldet Imatinib. Dette lægemiddel virker ved at
hæmme væksten af unormale celler ved din sygdom.
Bivirkninger:
Som al anden medicin kan dette præparat give bivirkninger, men ikke alle får det. De fleste er som regel
lette til moderate.
De mest almindelige bivirkninger:
• Imatinib kan føre til, at din krop kan begynde at ophobe væske og deraf hurtig vægtøgning.
• hævelse ex omkring anklerne eller øjnene
• symptomer på infektioner så som feber, kraftige kulderystelser, ondt i halsen eller sår i munden.
• medicinen kan nedsætte antallet af de hvide blodlegemer, så du lettere kan få infektioner.
• uventede blå mærker eller blødninger
• hovedpine eller følelse af træthed
• kvalme, opkastninger, diarre eller fordøjelsesbesvær
• udslæt
Ikke almindelige bivirkninger:
Brystsmerter, hoste, åndedrætsbesvær, svimmelhed eller mavesmerter.
Kontakt din læge hvis du oplever en af bivirkningerne.
Specielle forholdsregler
Hvis der under behandlingen med Imatinib opstår feber eller blødning, skal du henvende dig til din egen
læge eller vagtlægen. De vil tage stilling til evt antibiotikabehandling og indlæggelse.
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Behandling med Imatinib
Ligeledes skal du gøre afdelingens læge opmærksom på, hvis der opstår nogle af de ovennævnte
bivirkninger eller du føler dig utilpas af behandlingen.
Hvis du har spørgsmål til din sygdom eller behandlingen er du altid velkommen til at kontakte
ambulatoriet for blodsygdomme.
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