Behandling med Ceritinib
Du skal i behandling med Cerirtinib – også kaldet
Zykadia.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Ceritinib er medicin, som kan hæmme eller standse
væksten af ALK-positiv lungekræft.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Du skal have behandling i såkaldte behandlingsserier. Hver serie strækker sig over 3 uger. Behandlingen foregår ambulant og kræver ikke indlæggelse.
På den 1. behandlingsdag får du udleveret kapsler til
alle 21 dage. Du skal tage kapslerne derhjemme. Du
vil blive CT-skannet efter hver 3. serie. Behandlingen
gives lige så længe, den har effekt, og bivirkningerne
er acceptable.
Sådan tager du tablet Ceritnib

med at tage kapslerne til det næste planlagte tidspunkt.
Opbevar medicinen således
Du skal opbevare Ceritinib-kapslerne ved stuetemperatur og utilgængeligt for børn. Medbring eventuel
overskydende medicin, næste gang du kommer på
hospitalet.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
CT-skanning
Før du begynder behandlingen, skal du have foretaget en CT-skanning. Skanningen bruger vi som udgangspunkt for at evaluere, om behandlingen har effekt, og om du tåler den. Du skal have lavet en ny
skanning efter hver 3. behandlingsserie. Du vil modtage en indkaldelse, når du skal CT-skannes.
Husk at få taget blodprøver inden behandlingen
Du skal have taget blodprøver hverdagen før hver behandling. Blodprøverne skal tages på et sygehus inden klokken 9.00. Vi kontakter dig per telefon, hvis
dine blodprøvesvar ikke er, som de skal være, for at
vi kan give dig behandling.



Tag Ceritinib på samme tid hver dag. Det kan
være morgen, eftermiddag eller aften – når det
passer dig bedst.



Tag Ceritinib mindst 2 timer efter et måltid. Du må
ikke spise eller drikke andet end vand mindst 2 timer efter, at du har taget medicinen.



Tag kapslerne med et glas vand. Tag alle kapsler
over så kort tid som muligt.

BIVIRKNINGER



Kapslerne skal sluges hele og må ikke tygges.

Du kan opleve følgende bivirkninger af behandlingen:



Du må ikke indtage grapefrugt eller naturlægemidler, så længe du får Ceritinib.



Træthed



Kvalme og opkastninger. Kvalme og opkastninger kan forekomme, og du får kvalmestillende medicin efter behov. Sig til, hvis den medicin, du får,
ikke hjælper tilstrækkeligt.



Påvirkning af knoglemarven. Knoglemarven kan
påvirkes, så dit immunforsvar kan blive påvirket.

Hvis du glemmer at tage kapslerne
Tag medicinen, så snart du kommer i tanke om, at du
har glemt det.
Hvis der er mindre end 12 timer til næste dosis, skal
du dog undlade at tage kapslerne. Forsæt i så fald

Medbring urinprøve
Medbring en urinprøve, når du kommer til behandling.
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Derfor kontrollerer vi dine blodprøver før hver behandling.

KONTAKT OG MERE VIDEN



Forstoppelse og diarré. Forstoppelse og diarré
kan forekomme på grund af både Ceritinib og den
kvalmestillende medicin. Du kan få medicin mod
generne, hvis du har brug for det.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.



Påvirkning af hjertet. Behandlingen kan medføre
rytmeforstyrrelser i hjertet. Derfor skal du have lavet et hjertediagram (EKG) før 1. behandlingsserie og efterfølgende ved hver 2. serie.



Mavesmerter



Udslæt



Nedsat appetit



Nedsat leverfunktion



Nedsat nyrefunktion



Betændelsestilstand i lungerne



Forhøjet blodsukker

Kontakt
Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Allergisk reaktion
Følgende kan være tegn på en allergisk reaktion:


Problemer med at trække vejret



Hævelse af ansigt, læber, tunge eller hals



Stærk hudkløe med rødt udslæt og knopper.

Stop med at tage Ceritinib, hvis du oplever én eller
flere af de ovennævnte symptomer, og kontakt os
omgående for at få hjælp.
Kontakt os ved disse symptomer


Feber på 38.5 eller derover



Tegn på en allergisk reaktion



Blødning eller tegn på infektion



Svimmelhed, træthed og hovedpine.
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