
TILL DIG SOM FÅR BEHANDLING  
MED NEULASTA® (PEGFILGRASTIM)

n Vad är Neulasta®?
 Neulasta används för att minska tiden av neutropeni (lågt antal vita blodkroppar) och förekomsten 

av febril neutropeni (lågt antal vita blodkroppar med samtidig feber) som kan bero på användningen 
av cytotoxisk kemo terapi (läkemedel som förstör snabbt växande celler).

 De vita blodkropparna är viktiga, eftersom de hjälper din kropp att bekämpa infektioner. Dessa 
blodkroppar är mycket känsliga för kemoterapi, och denna behandling kan leda till att deras antal 
minskar i kroppen. Om antalet vita blodkroppar sjunker till en låg nivå finns det kanske inte 
tillräckligt många kvar i kroppen för att bekämpa bakterier, och då kan du bli mer  mottaglig för 
infektioner.

 Din läkare har gett dig Neulasta för att hjälpa din benmärg (den del i  skelettet där blod kroppar 
bildas) att bilda fler vita blodkroppar som hjälper din kropp att bekämpa infektioner.

n  Kan man få några biverkningar av Neulasta®?
 Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver 

inte få dem.

 Mycket vanliga biverkningar kan drabba fler än 1 av 10 patienter:

 • Skelettsmärta. Din läkare kan  rekommendera vad du kan ta för att    
  lindra skelettsmärtan.

 • Huvudvärk och illamående.

Det är viktigt att du berättar för din läkare och sjuksköterska om du 
upplever några biverkningar, symtom eller obehag som du tror beror 
på behandlingen med Neulasta®.

n  Dosering
 Använd alltid Neulasta® enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig 

dos är en 6 mg subkutan injektion (injektion under huden) med en förfylld spruta. Dosen bör ges cirka 24 timmar 
efter din senaste dos av kemoterapi i slutet av varje kemoterapicykel.

n  Hållbarhet/förvaring
 Används före utgångsdatum som anges på kartongen och sprutans etikett (EXP). Utgångsdatumet är den sista dagen i 

angiven månad.

 Förvaras i kylskåp (2°C – 8°C)

 Du kan ta ut Neulasta® ur kylskåpet och förvara i rumstemperatur  
(högst 30°C) under högst 3 dagar.

 När en spruta har tagits ur kylskåpet och nått rumstemperatur (högst 30°C) måste den användas inom 3 dagar  
eller kastas.

 Får ej frysas. Neulasta® kan användas om lösningen varit oavsiktligt nedfryst i mindre än 24 timmar vid ett tillfälle.

 Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

 Läs alltid bipacksedeln noga.
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Introduktion
Förfylld spruta med automatiskt nålskydd används som en 
vanlig injektionsspruta. Injicera medi cinen genom att trycka 
kolven helt i botten.

Efter att ha släppt kolven kommer nålskyddet att  aktiveras 
och nålskyddet täcka nålen.  

Sprutan kastas enligt lokala föreskrifter

Förberedelser
• Läs bipacksedeln i förpackningen innan användning.

• För en behagligare injektion, låt den förfyllda 
 injektionssprutan ligga i rumstemeratur i ca 30 min 
innan injektionen.

• Välj ut ett lämpligt injektionsställe enligt  instruktionen i 
bipacksedeln.

C. SLÄPP tummen. LYFT sedan bort 
sprutan från huden. 
Efter att ha släppt kolven kommer 
nålskyddet att täcka nålen.

 Sätt inte tillbaka den grå nålhylsan 
på den använda förfyllda sprutan.

B. TRYCK kolven långsamt med ett 
jämnt tryck tills du hör ett ”klick”

 Tryck hela vägen genom ”klicket”.

 Det är viktigt att trycka genom 
”klicket” för att HELA dosen ska 
injiceras.

!

A. Ta bort den grå nålhylsan
 Nyp ihop huden runt injektions-

stället för att få en stadig yta. 
Fortsätt att nypa ihop huden. 
STICK IN nålen i huden. 
Det är viktigt att hålla huden hop-
nypt under hela injektionen.

!

INSTRUKTION FÖR FÖRFYLLD SPRUTA

www.amgen.se

Neulasta® 6 mg injektionsvätska, lösning pegfilgrastim.

Indikation: Reduktion av durationen av neutropeni och incidensen febril neutropeni hos vuxna patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi 
för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplasi).

Kontraindikation: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering: En dos av 6 mg (en förfylld spruta) Neulasta rekommenderas för varje kemoterapicykel och den ska ges minst 24 timmar efter behandlingen 
med cytotoxisk kemoterapi.

Ta del av informationen i bipacksedeln och på www.fass.se
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