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PAKKAUSSELOSTE 



Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle  

 

Irinotecan Pfizer 20 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 
irinotekaanihydrokloriditrihydraatti 

 
 
Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, 

sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. 

• Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
• Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan 

puoleen. 
• Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai 

sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole 
mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4. 

 
Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:  

1.  Mitä Irinotecan Pfizer on ja mihin sitä käytetään  
2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Irinotecan Pfizer -valmistetta  
3.  Miten Irinotecan Pfizer -valmistetta käytetään  
4.  Mahdolliset haittavaikutukset  
5.  Irinotecan Pfizer -valmisteen säilyttäminen  
6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa  
  
1.  Mitä Irinotecan Pfizer on ja mihin sitä käytetään  

 
Irinotecan Pfizer on syöpälääke, joka sisältää vaikuttavana aineena 
irinotekaanihydrokloriditrihydraattia. 
 
Irinotekaanihydrokloriditrihydraatti häiritsee syöpäsolujen kasvua ja leviämistä kehossa. 
 
Irinotecan Pfizer on tarkoitettu yhdessä muiden lääkkeiden kanssa sellaisten potilaiden hoitoon, 
joilla on pitkälle edennyt tai levinnyt paksusuolen tai peräsuolen syöpä. 
 
Irinotecan Pfizer -valmistetta voidaan käyttää yksinään potilaille, joilla on levinnyt paksusuolen 
tai peräsuolen syöpä, ja joiden tauti on uusiutunut tai edennyt aluksi käytetyn 
fluorourasiilipohjaisen hoidon jälkeen. 
 
 
2.  Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Irinotecan Pfizer-valmistetta 

 
Älä käytä Irinotecan Pfizer -valmistetta  
- jos sinulla on krooninen tulehduksellinen suolistotauti ja/tai suolitukos 

- jos olet allerginen irinotekaanihydrokloriditrihydraatille tai tämän lääkkeen jollekin 
muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6 ”Mitä Irinotecan Pfizer sisältää”) 

- jos olet imettävä nainen (ks. kohta 2) 

- jos bilirubiiniarvosi on yli 3-kertainen normaaliarvon ylärajaan nähden  
- jos sinulla on vaikea luuytimen vajaatoiminta 
- jos yleiskuntosi on huono (WHO-suorituskykystatus yli 2)  
- jos käytät tai olet hiljattain käyttänyt mäkikuismaa (Hypericum) sisältävää 

rohdosvalmistetta 
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- jos aiot lähiaikoina ottaa tai olet hiljattain ottanut eläviä heikennettyjä rokotteita 
(keltakuume-, vesirokko-, vyöruusu-, tuhkarokko-, sikotauti-, vihurirokko-, 

tuberkuloosi-, rotavirus-, influenssarokote) ja 6 kuukauden aikana solunsalpaajahoidon 
lopettamisen jälkeen.  

 
Jos saat Irinotecan Pfizer -valmistetta yhdistelmänä muiden lääkkeiden kanssa, varmista, että 
luet näiden muiden lääkkeiden pakkausselosteen kohdan, jossa mainitaan muut vasta-aiheet. 
 
Varoitukset ja varotoimet 
Keskustele lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan kanssa ennen kuin käytät 
Irinotecan Pfizer -valmistetta. 

- Jos sinulla on Gilbertin oireyhtymäksi kutsuttu perinnöllinen sairaus, joka voi aiheuttaa 
koholla olevia bilirubiiniarvoja ja keltaisuutta (keltainen iho ja silmät) 

 
Ole erityisen varovainen Irinotecan Pfizer -valmisteen kanssa. Irinotecan Pfizer -valmisteen 
käyttö on rajoitettava yksikköihin, jotka ovat erikoistuneet sytotoksisen solunsalpaajahoidon 
antamiseen ja se tulee antaa syövän hoitoon käytetyn solunsalpaajahoidon antamiseen 
pätevöityneen lääkärin valvonnassa.  
 
Ripuli 
Irinotecan Pfizer voi aiheuttaa ripulia, joka voi olla joissakin tapauksissa vaikea. Se voi alkaa 
muutaman tunnin tai parin päivän kuluttua lääkkeen infuusiosta. Jos sitä ei hoideta, se voi johtaa 
elimistön kuivumiseen ja vakavaan kemialliseen epätasapainoon, joka voi olla 
hengenvaarallinen. Lääkärisi määrää sinulle lääkettä, joka auttaa ehkäisemään tai hallitsemaan 
tätä haittavaikutusta. Varmista, että saat lääkkeen heti, jotta sinulla on se kotona tarvittaessa.  

• Ota lääke lääkemääräyksen mukaan, kun huomaat ensimmäisen merkin vetisestä 
ulosteesta tai jos ulostuksia on usein. 

• Juo paljon vettä ja (tai) suolaisia juomia (hiilihapotettua vettä, soodavettä tai keittoa). 
 
Soita lääkärillesi tai sairaanhoitajalle, jos ripuli jatkuu edelleen, erityisesti, jos se kestää yli 
24 tuntia, tai jos sinua heikottaa, huimaa tai jos pyörryt.  
 
Neutropenia (joidenkin valkosolujen määrän aleneminen) 
Tämä lääke voi alentaa valkosolujesi määrää, lähinnä lääkkeen antoa seuraavina viikkoina. 
Tämä voi suurentaa infektioriskiä. Muista kertoa lääkärille tai sairaanhoitajalle heti, jos sinulla 
on mitään merkkejä infektiosta, kuten kuume (vähintään 38 °C), vilunväristykset, kipu 
virtsatessa, uusi yskä, tai liman yskiminen. Vältä sellaisten ihmisten seuraa, jotka ovat sairaita tai 
joilla on infektioita. Kerro lääkärille heti, jos sinulle tulee infektion merkkejä. 
 
Veren seuranta 
Lääkäri todennäköisesti ottaa sinusta verikokeita ennen hoitoa ja sen jälkeen tarkastaakseen, 
mikä vaikutus lääkkeellä on verisolujen määrään tai veren kemiallisiin arvoihin. Kokeiden 
tuloksista riippuen voit mahdollisesti tarvita lääkkeitä vaikutusten hoitamiseen. Lääkärisi saattaa 
myös joutua pienentämään tai viivästyttämään lääkkeen seuraavaa annosta, tai jopa lopettaa sen 
käytön kokonaan. Käy kaikilla sovituilla vastaanotto- ja laboratoriokäynneillä. 
 
Tämä lääke saattaa alentaa verihiutaleiden määrää sen annon jälkeisinä viikkoina, mikä voi 
suurentaa verenvuodon riskiä. Kerro lääkärille ennen kuin alat ottaa lääkkeitä tai lisäravinteita, 
jotka saattavat vaikuttaa kehosi kykyyn pysäyttää verenvuoto, kuten asetyylisalisyylihappo tai 
asetyylisalisyylihappoa sisältävät lääkkeet, varfariini tai E-vitamiini. Kerro lääkärille heti, jos 



sinulle tulee epätavallisia mustelmia, tai verenvuotoja, esim. nenästä, ikenet vuotavat verta 
harjatessasi hampaita, tai sinulla on mustia, tervamaisia ulosteita. 
 
Pahoinvointi ja oksentelu 
Sinulla saattaa olla pahoinvointia tai voit oksennella sen päivän aikana, jolloin saat tämän 
lääkkeen, tai muutaman ensimmäisen päivän aikana sen jälkeen. Lääkärisi saattaa antaa sinulle 
lääkettä ennen hoitoasi pahoinvoinnin ja oksentelun ehkäisemiseksi. Lääkärisi todennäköisesti 
määrää sinulle pahoinvointilääkkeitä, joita voi ottaa kotona. Pidä nämä lääkkeet saatavilla 
tarpeen varalta. Kerro lääkärille, jos et pysty nauttimaan nesteitä suun kautta pahoinvoinnin ja 
oksentelun vuoksi.  
 
Akuutti kolinerginen oireyhtymä 
Tämä lääke voi vaikuttaa hermostosi osaan, joka säätelee elimistön eritystoimintaa, johtaen 
tilaan, jota kutsutaan nimellä kolinerginen oireyhtymä. Oireita voivat olla mm. nenän 
vuotaminen, lisääntynyt syljeneritys, liiallinen kyynelnesteen määrä silmissä, hikoilu, 
punastuminen, vatsakouristukset ja ripuli. Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle heti, jos huomaat 
tällaisia oireita, koska niitä voidaan hoitaa lääkkeillä. 
 
Keuhkosairaudet 
Tätä lääkettä saavilla ihmisillä on harvinaisissa tapauksissa vakavia keuhko-ongelmia. Kerro 
lääkärille heti, jos sinulla on uusi tai pahentuva yskä, hengitysvaikeuksia ja kuumetta. Lääkärisi 
voi joutua keskeyttämään hoitosi tämän ongelman hoitamiseksi. 
 
Tämä lääke voi suurentaa riskiä saada isoja veritulppia jalkojen tai keuhkojen verisuoniin, ja 
nämä veritulpat voivat liikkua muihin kehon osiin, kuten keuhkoihin ja aivoihin. Kerro lääkärille 
heti, jos huomaat rintakipua, hengenahdistusta, tai turvotusta, kipua, punoitusta tai lämmön 
tunnetta käsivarressa tai jalassa. 
 
Krooninen suolitulehdus ja/tai suolitukos 
Soita lääkärille, jos vatsasi on kipeä etkä saa ulostettua, erityisesti jos sinua myös turvottaa ja 
ruokahalu on kadonnut. 
 
Sädehoito 
Jos sinulle on hiljattain annettu sädehoitoa lantion tai vatsan alueelle, sinulla voi olla suurentunut 
riski saada luuydinlama. Keskustele lääkärin kanssa ennen Irinotecan Pfizer-hoidon aloittamista. 
 
Munuaisten toiminta 
Munuaisten vajaatoimintaa on raportoitu. 
 
Sydän 
Kerro lääkärille, jos sinulla on tai on ollut sydänsairaus, tai jos sait aikaisemmin syöpälääkkeitä. 
Lääkäri seuraa sinua tarkasti ja kertoo sinulle, kuinka riskitekijöitä (esim. tupakointi, korkea 
verenpaine ja liian suuret rasva-arvot voidaan vähentää. 
 
Verisuonisto 
Irinotecan Pfizer liittyy harvoissa tapauksissa verenkiertohäiriöihin (veritulpat jalkojen ja 
keuhkojen verisuonissa) ja niitä voi ilmetä harvoin potilailla, joilla on useita riskitekijöitä. 
 
Muut 
Tämä lääke voi aiheuttaa haavaumia suuhun tai huuliin, usein ensimmäisten viikkojen aikana 
hoidon aloittamisesta. Ne voivat aiheuttaa suukipua, verenvuotoa tai jopa syömisvaikeuksia. 



 

5 

Lääkäri tai sairaanhoitaja voi ehdottaa keinoja tämän vähentämiseksi, kuten ruokailutapojen tai 
hampaiden harjaustyylin muuttaminen. Tarvittaessa lääkäri voi määrätä lääkettä, joka auttaa 
kipuun. 
 
Ehkäisyyn ja imetykseen liittyvät tiedot, katso alempana kohta ”Ehkäisy, raskaus, imetys 

ja hedelmällisyys.” 

 
Kerro lääkärille tai hammaslääkärille, että käytät tätä lääkettä, jos sinulla on suunnitelmissa 
mennä leikkaukseen tai johonkin toimenpiteeseen. 
 
Jos tätä lääkevalmistetta käytetään yhdessä muiden syöpälääkkeiden kanssa sairautesi 
hoitamiseksi, muista lukea myös näiden toisten lääkkeiden pakkausselosteet.  
 
Jos lääkärisi on kertonut sinulle, että et siedä joitakin sokereita, ota yhteyttä lääkäriisi ennen 
tämän lääkevalmisteen käyttöä. 
 
Muut lääkevalmisteet ja Irinotecan Pfizer 

Irinotecan Pfizer -valmisteella voi olla yhteisvaikutuksia monien lääkkeiden ja lisäravinteiden 
kanssa, sillä ne voivat joko suurentaa tai pienentää veren lääkeainepitoisuutta. Kerro lääkärille 
tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät, olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää 
jotakin seuraavista:  
 

• kouristuslääkkeitä (karbamatsepiini, fenobarbitaali, fenytoiini ja fosfenytoiini) 

• sieni-infektion hoitoon käytettäviä lääkkeitä (ketokonatsoli, itrakonatsoli, vorikonatsoli 
ja posakonatsoli) 

• bakteeri-infektion hoitoon käytettäviä lääkkeitä (klaritromysiini, erytromysiini ja 
telitromysiini) 

• tuberkuloosin hoitoon käytettäviä lääkkeitä (rifampisiini ja rifabutiini) 

• mäkikuisma (rohdoslääke) 

• eläviä heikennettyjä rokotteita 

• HIV:n hoitoon käytettäviä lääkkeitä (indinaviiri, ritonaviiri, amprenaviiri, 
fosamprenaviiri, nelfinaviiri, atatsanaviiri, ja muut) 

• lääkkeitä, joita käytetään hillitsemään kehosi immuunijärjestelmää elinsiirteen 
hylkimisen ehkäisemiseksi (siklosporiini ja takrolimuusi) 

• syöpälääkkeitä (regorafenibi, kritsotinibi, idelalisibi ja apalutamidi) 

• K-vitamiinin antagonistit (yleisesti käytettävä verenohennuslääke, kuten varfariini) 

• lääkkeitä, joita käytetään rentouttamaan lihaksia ja joita käytetään nukutuksen ja 
leikkauksen aikana (suksametoni) 

• 5-fluorourasiili/foliinihappo 

• bevasitsumabi (verisuonten kasvun estäjä) 

• setuksimabi (EGF-reseptorin estäjä) 
 
Kerro lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle ennen kuin sinulle annetaan 
Irinotecan Pfizer -valmistetta, jos jo saat tai olet äskettäin saanut solunsalpaajahoitoa (ja 
sädehoitoa). 
 
Älä aloita tai lopeta minkään lääkkeen ottamista saadessasi Irinotecan Pfizer -valmistetta ilman 
että keskustelet ensin lääkärin kanssa. 
 



Tämä lääke voi aiheuttaa vakavan ripulin. Yritä välttää laksatiiveja ja ulosteita pehmentäviä 
aineita käyttäessäsi tätä lääkettä. 
 
Muillakin lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia Irinotecan Pfizer -valmisteen kanssa. Kysy 
lääkäriltä, apteekkihenkilökunnalta tai sairaanhoitajalta muista lääkkeistäsi, rohdosvalmisteistasi 
ja ravintolisistäsi, ja siitä, voiko alkoholi aiheuttaa ongelmia tämän lääkkeen kanssa. 

 
Ehkäisy, raskaus, imetys ja hedelmällisyys 

 

Ehkäisy 
Naisten, jotka voivat tulla raskaaksi, on käytettävä tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja 
vähintään 6 kuukautta hoidon päättymisen jälkeen. 
 
Miesten täytyy käyttää tehokasta ehkäisyä hoidon aikana ja vähintään 3 kuukautta hoidon 
päättymisen jälkeen. On tärkeää kysyä lääkäriltä, millaisia ehkäisymenetelmiä voi käyttää tämän 
lääkevalmisteen kanssa.  
 
Raskaus 
Tämä lääke voi aiheuttaa ongelmia sikiölle, jos sitä otetaan hedelmöityshetkellä tai raskauden 
aikana. Ennen hoidon aloittamista lääkärisi varmistaa, ettet ole raskaana. 
 
Jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä 
tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 
 
Imetys 
Irinotekaania ja sen metaboliittia on mitattu ihmisen rintamaidosta. Imetys on keskeytettävä sen 
ajaksi, kun saat hoitoa tällä lääkkeellä. 
 
Jos imetät, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä. 
 
Hedelmällisyys 
Tutkimuksia ei ole tehty, mutta tämä lääke saattaa vaikuttaa hedelmällisyyteen. Ennen tämän 
lääkkeen käyttöä keskustele lääkärin kanssa tähän lääkkeeseen mahdollisesti liittyvästä riskistä 
ja keinoista, joilla voidaan säilyttää kykysi saada lapsia. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 

Saatat huomata, että sinua huimaa tai sinulla on näköhäiriöitä ensimmäisten 24 tunnin aikana 
tämän lääkkeen käyttämisestä. Älä aja tai käytä koneita, jos saat tämän haittavaikutuksen. 
 
Tämä lääke sisältää sorbitolia 
Tämä lääke sisältää sokeria (sorbitolia). Sorbitoli on fruktoosin lähde. Jos sinulla (tai lapsellasi) 
on perinnöllinen fruktoosi-intoleranssi (HFI), joka on harvinainen perinnöllinen sairaus, sinun 
(tai lapsesi) ei pidä saada tätä lääkettä. HFI-potilaat eivät pysty pilkkomaan fruktoosia ja tämä 
voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia. 
 
Sinun täytyy ottaa yhteys lääkäriin ennen tämän lääkkeen saamista, jos sinulla (tai lapsellasi) on 
HFI tai jos lapsesi ei voi enää nauttia makeita ruokia tai juomia, koska hän voi pahoin, oksentaa 
tai saa epämiellyttäviä vaikutuksia, kuten turvotusta, mahakramppeja tai ripulin. 
 
Tämä lääke sisältää 45 mg sorbitolia millilitrassa, mikä vastaa 90 mg/2 ml, 225 mg/5 ml ja 
1125 mg/25 ml. 
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Tämä lääke sisältää natriumia 

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol natriumia (23 mg) per annos eli sen voidaan sanoa olevan 
”natriumiton”. 
 
 
3.  Miten Irinotecan Pfizer -valmistetta käytetään  

 
Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista ohjeet lääkäriltä, jos olet 
epävarma. 
 

Terveydenhuollon ammattilaiset antavat Irinotecan Pfizer -valmisteen sinulle. 

Lääkäri saattaa suositella DNA-testiä ennen ensimmäistä Irinotecan Pfizer -annostasi. 
 
Joillakin ihmisillä on geneettisesti suurempi todennäköisyys saada tiettyjä haittavaikutuksia tästä 
lääkkeestä. 
 
Sinulle annettavan Irinotecan Pfizer -valmisteen määrä riippuu monista tekijöistä, kuten 
pituudestasi ja painostasi, yleisestä terveydentilastasi tai muista terveysongelmista, ja 
hoidettavan syövän tyypistä tai hoidettavasta sairaudesta. Lääkäri määrittää annoksen ja 
aikataulun. 
 
Irinotecan Pfizer injektoidaan laskimoon (i.v.). Saat tämän injektion klinikalla tai sairaalassa. 
Irinotecan Pfizer on annettava hitaasti ja laskimoinfuusion saattaminen loppuun voi viedä jopa 
90 minuuttia. 
 
Sinulle saatetaan antaa muita lääkkeitä pahoinvoinnin, oksentelun, ripulin ja muiden 
haittavaikutusten estämiseksi saadessasi Irinotecan Pfizer -valmistetta. Sinun on jatkettava 
näiden lääkkeiden käyttöä ainakin yhden päivän ajan Irinotecan Pfizer -injektion jälkeen. 
 
Kerro hoitajille, jos tunnet kirvelyä, kipua tai turvotusta neulan ympärillä Irinotecan Pfizer -
valmisteen injektion aikana. Jos lääkettä pääsee ulos laskimosta, se voi aiheuttaa kudosvaurion. 
Jos sinulla on kipua tai huomaat punoitusta tai turvotusta kohdassa, johon Irinotecan Pfizer -
valmistetta annetaan, kerro tästä heti terveydenhuollon ammattilaiselle. 
 
Tällä hetkellä Irinotecan Pfizer -valmisteelle on useita suositeltuja hoito-ohjelmia. Yleensä se 
annetaan 3 viikon välein (Irinotecan Pfizer annetaan yksin) tai 2 viikon välein (Irinotecan Pfizer 
annetaan yhdistelmänä 5FU/FA-solunsalpaajahoidon kanssa). Annos riippuu monista tekijöistä, 
kuten hoito-ohjelmasta, kehon koosta, iästä, yleisestä terveydentilasta, verisolujen määristä, 
maksan toimintakyvystä, mahdollisesta aiemmasta vatsan/lantion alueelle annetusta 
sädehoidosta ja mahdollisista haittavaikutuksista, kuten ripulista. 
 
Vain lääkäri voi arvioida hoidon keston. 
 
Jos käytät enemmän Irinotecan Pfizer -valmistetta kuin sinun pitäisi 
Hakeudu ensiapupoliklinikalle. Yliannosoireisiin voi kuulua joitakin niistä vakavista 
haittavaikutuksista, jotka on lueteltu tässä pakkausselosteessa.  
 
Jos unohdat käyttää Irinotecan Pfizer -valmistetta 

Soita lääkärille ja kysy ohjeita, jos olet unohtanut käydä poliklinikalla saamassa Irinotecan 
Pfizer -hoitoa. 



 
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai 
sairaanhoitajan puoleen. 
 
 
4.  Mahdolliset haittavaikutukset  

 
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.  
 
Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia. Sinun pitää ottaa välittömästi yhteyttä lääkäriin, jos saat 
minkä tahansa jäljempänä luetelluista vakavista haittavaikutuksista (ks. kohta 2). 
 
Hakeudu ensiapupoliklinikalle, jos sinulla on mitä tahansa näistä allergisen reaktion merkeistä: 
nokkosihottuma, hengitysvaikeuksia, kasvojen, huulten, kielen tai kurkun turpoaminen. 
 

• Ripuli (ks. kohta 2) 
▪ Varhainen ripuli: ilmenee 24 tunnin sisällä tämän lääkkeen saamisesta, tähän liittyy seuraavia 

oireita: nenän vuotaminen, syljenerityksen lisääntyminen, vetistävät silmät, hikoilu, punoitus, 
vatsakouristukset. (Tämä voi tapahtua lääkkeen annon aikana. Tässä tapauksessa kerro heti 
asiasta terveydenhuollon ammattilaiselle. Lääkkeen anto voidaan keskeyttää tai tätä varhaista 
haittavaikutusta voidaan vähentää).  

▪ Myöhäinen ripuli: ilmenee myöhemmin kuin 24 tuntia tämän lääkkeen saamisesta. Ripuliin 
liittyvistä, kuivumista ja elektrolyyttiepätasapainoa koskevista huolenaiheista johtuen on 
tärkeää olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa asian seuraamiseksi ja 
saadaksesi lääkitystä ja ruokavalion muuttamista koskevia neuvoja. 

 
Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos sinulla on mitään seuraavista oireista: 
 

Oireet Esiintyvyys* 

yksilääkehoidossa  

Esiintyvyys† 

yhdistelmähoidossa 

Epänormaalin alhaiset määrät 
valkosoluja, mikä voisi aiheuttaa 
sinulle suurentuneen 
infektioriskin 

Hyvin yleinen Hyvin yleinen 

Alhainen punasolumäärä, mikä 
aiheuttaa väsymystä ja 
hengenahdistusta 

Hyvin yleinen Hyvin yleinen 

Ruokahalu alentunut Hyvin yleinen Hyvin yleinen 
Kolinerginen oireyhtymä (katso 
kohta Ole erityisen varovainen 
Irinotecan Pfizer -valmisteen 
kanssa) 

Hyvin yleinen Hyvin yleinen 

Oksentelu Hyvin yleinen Hyvin yleinen 

Pahoinvointi Hyvin yleinen Hyvin yleinen 
Vatsakipu Hyvin yleinen Yleinen 

Hiustenlähtö (korjautuva) Hyvin yleinen Hyvin yleinen 
Limakalvojen tulehdus Hyvin yleinen Hyvin yleinen 

Kuume Hyvin yleinen Yleinen 
Heikotus, energian puute Hyvin yleinen Hyvin yleinen 
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Oireet Esiintyvyys* 
yksilääkehoidossa  

Esiintyvyys† 
yhdistelmähoidossa 

Verihiutaleiden määrä alhainen 
(verihiutaleet ovat verisoluja, 
jotka auttavat veren 
hyytymisessä), mikä voi 
aiheuttaa mustelmia tai 
verenvuotoja 

Yleinen Hyvin yleinen 

Epänormaalit arvot maksan 
toimintakokeissa 

Yleinen Hyvin yleinen 

Infektio Yleinen Yleinen 

Alhaiset valkosolumäärät, mihin 
liittyy kuumetta 

Yleinen Yleinen 

Ulostamisvaikeuksia Yleinen Yleinen 

Epänormaalit arvot munuaisten 
toimintakokeissa 

Yleinen Ei raportoitu 

* Hyvin yleinen: voi esiintyä useammalla kuin 1 henkilöllä 10:stä 
† Yleinen: voi esiintyä enintään 1 henkilöllä 10:stä 

 
Tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin). 
 

• Vaikea, pitkäaikainen tai verinen ripuli (johon voi liittyä mahakipua tai kuumetta), jonka aiheuttaa 
bakteeri nimeltä Clostridium difficile 

• Veri-infektio  

• Kuivuminen (johtuen ripulista ja oksentelusta) 

• Heitehuimaus, nopea syke ja kalpea iho (tila nimeltä hypovolemia) 

• Allerginen reaktio 

• Ohimenevät puhehäiriöt hoidon aikana tai hieman sen jälkeen 

• Pistely ja puutuminen 

• Korkea verenpaine (infuusion aikana tai sen jälkeen) 

• Sydänongelmat* 
• Keuhkosairaus, joka aiheuttaa hengityksen vinkumista ja hengenahdistusta (ks. kohta 2) 

• Hikka 

• Suolitukos 

• Laajentunut koolon 

• Suolistoverenvuoto 

• Paksusuolen tulehdus 

• Epänormaalit laboratoriotulokset  

• Reikä suolessa 

• Rasvamaksa 

• Ihoreaktiot 

• Reaktiot lääkkeen antokohdassa 

• Kaliumin alhainen määrä veressä 
• Suolan alhainen määrä veressä, tämä liittyy useimmiten ripuliin ja oksenteluun 

• Lihaskouristukset 

• Munuaisongelmat* 

• Alhainen verenpaine* 

• Sieni-infektiot 

• Virusinfektiot 



* Näitä tapahtumia on havaittu harvoin potilailla, joilla oli ripuliin ja/tai oksenteluun liittyviä 
kuivumistapahtumia, tai veri-infektioita. 
 
Haittavaikutuksista ilmoittaminen 

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai 
sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu 
tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen 
turvallisuudesta. 
 
www-sivusto: www.fimea.fi 
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri 
PL 55 
00034 FIMEA 
 

5.  Irinotecan Pfizer -valmisteen säilyttäminen  

 
• Ei lasten ulottuville eikä näkyville.  

• Älä käytä tätä lääkettä etiketissä ja kotelossa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) 
jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Käyttöaika: 
Avaamattomien injektiopullojen kestoaika on 3 vuotta. Avattu injektiopullo: käytä 
välittömästi, sillä tämä valmiste ei sisällä säilöntäaineita. 

• Infuusiokonsentraatti: Pidä injektiopullot ulkopakkauksessa. Herkkä valolle. Ei saa jäätyä. 

• Laimennettu infuusiokonsentraatti: Vain kertakäyttöön. Käyttämättä jäänyt valmiste on 
hävitettävä. 

• Laimentamisen jälkeen kemiallinen ja fysikaalinen säilyvyys on osoitettu 50 mg/ml 
glukoosiliuoksessa (5 %) ja 9 mg/ml natriumkloridiliuoksessa (0,9 %) 72 tuntia, 
säilytettäessä 2–8 ºC:ssa. Mikrobiologiselta kannalta katsottuna tuote tulisi kuitenkin käyttää 
välittömästi. Jos sitä ei käytetä heti, säilytysajat ja -olosuhteet ennen käyttöä ovat käyttäjän 
vastuulla, eikä niiden tulisi ylittää 24 tuntia 2–8 ºC: n lämpötilassa, ellei laimennusta tehdä 
valvotuissa ja validoiduissa aseptisissa olosuhteissa.  

 
Älä käytä tätä lääkettä, jos infuusiokonsentraatissa tai liuoksessa on näkyviä hiukkasia.  
 
Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien 
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 
 
 
6.  Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa  

 
Mitä Irinotecan Pfizer sisältää 
 

• Vaikuttava aine on irinotekaanihydrokloriditrihydraatti. Jokainen millilitra (ml) liuosta sisältää 
20 mg irinotekaanihydrokloriditrihydraattia , joka vastaa 17,33 mg irinotekaania.  

• Muut aineet ovat sorbitoli (E420), maitohappo, injektionesteisiin käytettävä vesi, 
natriumhydroksidi ja/tai kloorivetyhappo (pH:n säätöön) (ks. kohta 2).  

 

Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 
 

http://www.fimea.fi/
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Irinotecan Pfizer on infuusiokonsentraatti, liuosta varten (konsentraatti laimennetaan infuusiota 
varten ja voidaan antaa hitaana infuusiona eli tiputuksena).  
 
Valmiste on pakattu lasisiin injektiopulloihin ja sisältää 2 ml, 5 ml tai 25 ml 
irinotekaanihydrokloriditrihydraattia.  
 
Lasipulloja suojaa muovikalvo, joka vähentää roiskeiden vaaraa lasipullon rikkoutuessa – niitä 
kutsutaan nimellä ONCO-TAIN®-injektiopullot.  
 
Injektiopullot ovat saatavilla yksittäispakkauksina. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole 
myynnissä. 
 

Myyntiluvan haltija  

 
Pfizer Oy, Tietokuja 4, 00330 Helsinki 
 
Valmistaja 

 
Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia 
 
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 19.12.2022. 

 



Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille: 
 
Ohjeita henkilökunnalle Irinotecan Pfizer -valmisteen turvallista käsittelyä koskien 
 

Kuten muitakin antineoplastisia aineita, tulee Irinotecan Pfizer -valmistetta valmistaa ja käsitellä 
varoen. Suojalaseja, kasvosuojusta ja suojakäsineitä on käytettävä.  
 
Raskaana olevat naiset eivät saa käsitellä sytotoksisia aineita.  
 
Jos Irinotecan Pfizer -infuusiokonsentraattia tai laimennettua infuusionestettä joutuu iholle, iho 
pestään välittömästi perusteellisesti vedellä ja saippualla. Jos Irinotecan Pfizer -
infuusiokonsentraattia tai laimennettua infuusionestettä joutuu limakalvoille, pestään limakalvot 
heti vedellä. 
 
Infuusionesteen valmistusohjeet 

Kuten muutkin injisoitavat aineet, tulee Irinotecan Pfizer saattaa käyttövalmiiksi aseptisesti.  
 
Ota aseptisesti tarvittava määrä Irinotecan Pfizer -konsentraattia injektiopullosta kalibroidulla 
ruiskulla ja injektoi 250 ml:n infuusiopussiin tai -pulloon, jossa on ainoastaan joko 9 mg/ml 
(0,9 %) natriumkloridiliuosta tai 50 mg/ml (5 %) glukoosiliuosta. Infuusio on sitten sekoitettava 
perusteellisesti pyörittämällä sitä käsin. Älä sekoita minkään muun lääkkeen kanssa. 
 
Kestoaika 

Avatut Irinotecan Pfizer -injektiopullot on käytettävä välittömästi, koska ne eivät sisällä mitään 
mikrobien kasvua estäviä säilöntäaineita. 
 
Säilyvyys laimennuksen jälkeen: 
Kemiallisen ja fysikaalisen säilyvyyden on osoitettu olevan glukoosi 50 mg/ml (5 %) -liuoksessa 
ja natriumkloridi 9 mg/ml (0,9 %) -liuoksessa 72 tuntia ajan 2–8 °C:n lämpötilassa. 
Mikrobiologiselta kannalta tuote on käytettävä heti. Jos sitä ei käytetä heti, käytön aikainen 
säilytysaika ja käyttöä edeltävät olosuhteet ovat käyttäjän vastuulla eivätkä ne normaalisti saa 
ylittää 24 tuntia 2–8 °C:n lämpötilassa, paitsi jos laimennus on tehty valvotuissa ja validoiduissa 
aseptisissa olosuhteissa. 
 
Varoitukset koskien joitakin näkyviä heikkenemisen merkkejä 

Jos injektiopullossa tai infuusionesteessä havaitaan sakkautumista, valmiste on hävitettävä 
sytotoksisten aineiden hävittämistä koskevan standardikäytännön mukaisesti.  
 
Anto 

Antoa koskevat tiedot löytyvät Irinotecan Pfizer -valmisteen valmisteyhteenvedosta. 
 
Hävittäminen 

Kaikki käyttämätön lääkevalmiste tai jätemateriaali on hävitettävä paikallisten vaatimusten 
mukaisesti. 
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BIPACKSEDEL 



Bipacksedel: Information till användaren 

 

Irinotecan Pfizer 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska 
 

irinotekanhydroklorid, trihydrat 
 
Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller 

information som är viktig för dig. 

− Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.  

− Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.  

− Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4. 

 
I denna bipacksedel finns information om följande :  

1.  Vad Irinotecan Pfizer är och vad det används för  
2.  Vad du behöver veta innan du använder Irinotecan Pfizer  
3.  Hur du använder Irinotecan Pfizer  
4.  Eventuella biverkningar  
5.  Hur Irinotecan Pfizer ska förvaras  
6.  Förpackningens innehåll och övriga upplysningar  
 
1. Vad Irinotecan Pfizer är och vad det används för 

 

Irinotecan Pfizer är ett läkemedel mot cancer som innehåller den aktiva substansen 
irinotekanhydroklorid, trihydrat. 
 
Irinotekanhydroklorid, trihydrat motarbetar cancercellernas tillväxt och spridning i kroppen. 
 
Irinotecan Pfizer är avsett att användas i kombination med andra läkemedel för att behandla patienter 
med avancerad eller metastaserad cancer i tjocktarmen och ändtarmen. 
 
Irinotecan Pfizer kan ges ensamt till patienter med metastaserad cancer i tjocktarmen och ändtarmen 
vars sjukdom har återkommit eller utvecklats efter en inledande fluorouracilbaserad behandling. 
 
 

2. Vad du behöver veta innan du använder Irinotecan Pfizer 

 
Använd inte Irinotecan Pfizer  

- om du har kronisk inflammatorisk tarmsjukdom och/eller tarmobstruktion 
- om du är allergisk mot irinotekanhydroklorid, trihydrat eller något annat innehållsämne i detta 

läkemedel (anges i avsnitt 6, Innehållsdeklaration) 
- om du ammar (se avsnitt 2) 
- om din bilirubinnivå är högre än 3 gånger det övre normalvärdet 
- om du har allvarlig benmärgssvikt 
- om du har dåligt allmäntillstånd (ett högre värde än 2 enligt WHO performance status-skalan) 
- om du tar eller nyligen har tagit johannesört (ett örtextrakt som innehåller Hypericum) 
- om du tar eller nyligen har tagit levande försvagade vaccin (vaccin mot gula febern, vattkoppor, 

bältros, mässling, påssjuka, röda hund, tuberkulos, rotavirus, influensa) eller planerar att ta ett 
sådant vaccin inom 6 månader efter att ha avslutat kemoterapin. 
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Om du får Irinotecan Pfizer i kombination med andra läkemedel ska du även läsa bipacksedeln för 
respektive läkemedel gällande ytterligare kontraindikationer. 
 
Varningar och försiktighet  

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Irinotecan Pfizer 
- om du har Gilberts syndrom, en ärftlig sjukdom som kan orsaka förhöjda bilirubinnivåer och 

gulsot (gul hud och gula ögon). 
 
Var särskilt försiktig med Irinotecan Pfizer. Användningen av Irinotecan Pfizer ska begränsas till 
mottagningar som är specialiserade på administrering av cytotoxisk kemoterapi och det ska endast ges 
under övervakning av läkare som är kvalificerad att använda kemoterapi mot cancer.  
 
 
Diarré 
Irinotecan Pfizer kan orsaka diarré som i vissa fall kan vara allvarlig. Diarrén kan starta några timmar 
eller ett par dagar efter att läkemedlet har infunderats. Om diarrén inte behandlas kan det leda till 
uttorkning och allvarliga kemiska obalanser som kan vara livshotande. Läkaren kommer att föreskriva 
läkemedel som hjälper till att förhindra eller kontrollera denna biverkning. Se till att du får läkemedlen 
omedelbart, så att de finns hemma när du behöver dem. 

• Ta läkemedlet enligt ordinationen vid första tecknet på lös eller frekvent avföring. 

• Drick stora mängder vatten och/eller salta drycker (kolsyrat vatten, läsk eller soppa). 
 
Kontakta läkare eller sjuksköterska om du fortfarande har diarré, särskilt om den varar längre än 
24 timmar, eller om du blir yr, får svimningskänslor eller svimmar. 
 
 
Neutropeni (minskat antal av en viss typ av vita blodkroppar) 
Detta läkemedel kan orsaka ett minskat antal vita blodkroppar, främst under veckorna efter att du har 
fått läkemedlet. Detta kan öka risken för att du får en infektion. Tala omedelbart om för läkare eller 
sjuksköterska om du får tecken på infektion, till exempel feber (38 °C eller högre), frossa, smärta vid 
urinering, en ny hosta eller om du hostar upp slem. Undvik att vara i närheten av personer som är sjuka 
eller har infektioner. Tala omedelbart om för läkare om du utvecklar tecken på infektion. 
 
Blodtester 
Din läkare kommer troligtvis att testa ditt blod före och under din behandling för att kontrollera hur 
läkemedlet påverkar antalet blodkroppar och blodkemin. Baserat på testresultaten kan du behöva 
läkemedel för att behandla dessa effekter. Läkaren kan också behöva minska eller skjuta upp din nästa 
dos av detta läkemedel eller avbryta behandlingen helt. Se till att komma på alla inbokade läkarbesök 
och laboratorietester. 
 
Detta läkemedel kan minska antalet blodplättar veckorna efter att du har fått det, vilket kan öka din 
blödningsrisk. Tala med läkare innan du tar några läkemedel eller kosttillskott som kan påverka 
kroppens förmåga att stoppa en blödning, till exempel acetylsalicylsyra eller läkemedel som innehåller 
acetylsalicylsyra, warfarin eller E-vitamin. Tala omedelbart om för läkaren om du får onormala 
blåmärken eller blödningar som näsblod, blödande tandkött när du borstar tänderna eller svart, tjäraktig 
avföring. 
 
Illamående och kräkningar 
Du kan må illa och kräkas samma dag som du får detta läkemedel eller under de första dagarna efteråt. 
Läkaren kan före behandlingen ge dig läkemedel som hjälper till att förhindra illamående och 
kräkningar. Läkaren kommer troligtvis att föreskriva läkemedel mot illamående som du kan ta hemma. 



Se till att ha dessa läkemedel tillgängliga när du behöver dem. Kontakta läkare om du inte kan förtära 
vätskor på grund av illamående och kräkningar.  
 
Akut kolinergt syndrom 
Detta läkemedel kan påverka den del av nervsystemet som styr kroppsvätskorna, vilket leder till vad 
som kallas kolinergt syndrom. Symtomen kan innefatta rinnande näsa, ökad saliv, kraftig tårproduktion 
i ögonen, svettningar, rodnad, magkramper och diarré. Tala omedelbart om för läkare eller 
sjuksköterska om du får några av dessa symtom eftersom det finns läkemedel som kan hjälpa dig att 
kontrollera dem. 
 
Lungsjukdomar 
I sällsynta fall drabbas personer som tar detta läkemedel av allvarliga lungproblem. Tala omedelbart 
om för läkare om du får ny eller förvärrad hosta, andningssvårigheter eller feber. Läkaren kan behöva 
avbryta behandlingen för att åtgärda detta problem. 
 
Detta läkemedel kan öka risken för större blodproppar i venerna i benen eller lungorna, som sedan kan 
förflyttas till andra delar av kroppen, som lungorna eller hjärnan. Tala omedelbart om för läkare om du 
upplever bröstsmärtor eller svullnad, smärta, rodnad eller en varm känsla i en arm eller ett ben. 
 
Kronisk tarminflammation och/eller blockering i tarmen 
Kontakta läkare om du har smärtor i magen eller inte kan tömma tarmen, särskilt om buken är 
uppsvälld eller om du har minskad aptit. 
 
Strålbehandling 
Om du nyligen fått strålbehandling mot bäcken eller buk kan du löpa ökad risk att utveckla 
benmärgssuppression. Tala med läkare innan du börjar använda Irinotecan Pfizer. 
 
Njurfunktion 
Fall av nedsatt njurfunktion har rapporterats. 
 
Hjärtsjukdomar 
Tala om för läkaren om du har/har haft någon hjärtsjukdom eller om du tidigare har fått läkemedel mot 
cancer. Läkaren kommer att övervaka dig noggrant och prata med dig om hur du kan minska 
riskfaktorer (till exempel rökning, högt blodtryck och för höga fettmängder). 
 
Kärlsjukdomar 
Irinotecan Pfizer har i sällsynta fall förknippats med blodcirkulationssjukdomar (blodproppar i kärlen i 
ben och lungor) och förekommer i sällsynta fall hos patienter med flera riskfaktorer. 
 
Övrigt 
Detta läkemedel kan orsaka sår i munnen eller på läpparna, ofta inom de första veckorna efter påbörjad 
behandling. Det kan orsaka smärta i mun, blödning eller svårigheter att äta. Din läkare eller 
sjuksköterska kan föreslå åtgärder som du kan prova för att minska dessa problem, till exempel att 
förändra hur du äter eller borstar tänderna. Vid behov kan läkaren föreskriva läkemedel som hjälper 
mot smärtan. 
 
Information om preventivmetod och amning finns i avsnittet ”Preventivmetod, graviditet, 

amning och fertilitet” nedan. 
 
Tala om för din läkare eller tandläkare att du använder detta läkemedel om du planerar att genomgå en 
operation eller ett ingrepp. 
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Om detta läkemedel används i kombination med andra cancerläkemedel för att behandla ditt tillstånd 
ska du läsa bipacksedeln för respektive läkemedel.  
 
Om läkare har berättat för dig att du är intolerant mot vissa sockerarter ska du kontakta din läkare 
innan du tar detta läkemedel. 
 

Andra läkemedel och Irinotecan Pfizer 

 
Irinotecan Pfizer kan ha interaktioner med en rad olika läkemedel och kosttillskott som antingen kan 
höja eller sänka läkemedelshalten i blodet. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen 
har tagit eller kan tänkas ta följande: 
 

• läkemedel som används för att behandla anfall (karbamazepin, fenobarbital, fenytoin och 
fosfenytoin) 

• läkemedel som används för att behandla svampinfektion (ketokonazol, itrakonazol, 
vorikonazol och posakonazol) 

• läkemedel som används för att behandla bakterieinfektion (clarithromycin, erytromycin och 
telitromycin) 

• läkemedel som används för att behandla tuberkulos (rifampicin och rifabutin) 
• johannesört (ett örtbaserat kosttillskott) 
• levande försvagade vaccin 
• läkemedel som används för att behandla hiv (indinavir, ritonavir, amprenavir, fosamprenavir, 

nelfinavir, atazanavir och andra) 
• läkemedel som används för att hämma kroppens immunsystem för att förhindra att ett 

transplanterat organ stöts bort (ciklosporin och takrolimus) 
• cancerläkemedel (regorafenib, krizotinib, idelalisib och apalutamid) 
• vitamin K-antagonister (vanliga blodförtunnande medel som warfarin) 
• läkemedel som används för att få musklerna att slappna av under narkos och operation 

(suxametonium) 
• 5-fluorouracil/folinsyra 
• bevacizumab (en hämmare av blodkärlstillväxt) 
• cetuximab (en EGF-receptorhämmare). 

 
Innan du får Irinotecan Pfizer, tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du redan får 
eller nyligen har fått kemoterapi (eller strålbehandling). 
 
Du ska inte börja eller sluta ta några läkemedel medan du använder Irinotecan Pfizer utan att första tala 
med läkare. 
 
Detta läkemedel kan orsaka allvarlig diarré. Försök undvika laxermedel och avföringsmjukgörande 
medel under tiden som du tar detta läkemedel. 
 
Det kan finnas fler läkemedel som interagerar med Irinotecan Pfizer. Kolla med läkare, 
apotekspersonal eller sjuksköterska om dina andra läkemedel, örter, tillskott eller alkohol kan orsaka 
problem med detta läkemedel. 
 
Preventivmetod, graviditet, amning och fertilitet 
 

Preventivmetod 



Om du är en fertil kvinna måste du använda effektiv preventivmetod under behandling och upp till 6 
månader efter avslutad behandling. 
 
Som man måste du använda effektiv preventivmetod under behandling och upp till 3 månader efter 
avslutad behandling. Det är viktigt att du kontrollerar med läkaren vilken typ av preventivmetod du kan 
använda med detta läkemedel. 
 
Graviditet 
Detta läkemedel kan orsaka problem med fostret om det tas vid tidpunkten för befruktning eller under 
graviditeten. Innan du påbörjar behandling kommer läkaren att säkerställa att du inte är gravid. 
 
Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller 
apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 
 
Amning 
Irinotekan och dess metabolit har uppmätts i bröstmjölk. Amning ska avbrytas under tiden som du 
behandlas med detta läkemedel. 
 
Om du ammar, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. 
 
Fertilitet 
Inga studier har utförts, men detta läkemedel kan påverka fertiliteten. Innan du tar detta läkemedel, ska 
du tala med läkare om den eventuella risken med detta läkemedel och alternativ för att bevara din 
förmåga att få barn. 
 
Körförmåga och användning av maskiner  

Du kan känna dig yr och/eller ha problem med synen under de första 24 timmarna eller så efter att du 
har tagit detta läkemedel. Du ska inte köra bil eller använda maskiner om du får denna biverkning. 
 
Detta läkemedel innehåller sorbitol 
Detta läkemedel innehåller en sockerart (sorbitol). Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt 
barn) har hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom, ska du (eller ditt barn) inte använda 
detta läkemedel. Patienter med hereditär fruktosintolerans kan inte bryta ner fruktos, vilket kan orsaka 
allvarliga biverkningar. 
 
Kontakta läkare innan du använder detta läkemedel om du (eller ditt barn) har hereditär 
fruktosintolerans, eller om ditt barn inte längre kan äta söt mat eller dryck utan att må illa, kräkas eller 
känna obehag så som uppblåsthet, magkramper eller diarré. 
 
Detta läkemedel innehåller 45 mg sorbitol per ml, motsvarande 90 mg/2 ml, 225 mg/5 ml och 
1125 mg/25 ml.  
 
Detta läkemedel innehåller natrium 

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill 
”natriumfritt”. 
 
 
3. Hur du använder Irinotecan Pfizer 
 
Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. 
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Irinotecan Pfizer ges till dig av sjukvårdspersonal.  
 
Läkaren kan rekommendera ett DNA-test före din första dos av Irinotecan Pfizer. 
 
Det är genetiskt mer sannolikt att vissa personer får vissa biverkningar av läkemedlet. 
 
Vilken mängd Irinotecan Pfizer du får beror på många faktorer, bland annat din längd och vikt, ditt 
allmänna hälsotillstånd eller andra hälsoproblem och vilken typ av cancer eller tillstånd som behandlas. 
Läkaren fastställer din dos och ditt schema. 
 
Irinotecan Pfizer injiceras intravenöst (i.v.) i en ven. Du får denna injektion på en mottagning eller ett 
sjukhus. Irinotecan Pfizer måste ges långsamt och den intravenösa infusionen kan ta upp till 90 minuter 
att slutföra. 
 
Du kan få andra läkemedel för att förebygga illamående, kräkningar, diarré och andra biverkningar 
medan du får Irinotecan Pfizer. Du kan behöva fortsätta använda dessa läkemedel i minst en dag efter 
din injektion av Irinotecan Pfizer. 
 
Tala om för vårdpersonalen om du känner en brännande känsla, smärta eller svullnad kring den 
intravenösa nålen när Irinotecan Pfizer injiceras. Om läkemedlet läcker ut från venen kan det orsaka 
vävnadsskador. Om du får ont eller upptäcker rodnad eller svullnad kring injektionsstället medan du 
får Irinotecan Pfizer ska du omedelbart tala om det för sjukvårdspersonalen. 
 
För närvarande finns det flera rekommenderade behandlingsscheman för Irinotecan Pfizer. Vanligtvis 
ges det antingen en gång var tredje vecka (när Irinotecan Pfizer ges ensamt) eller en gång varannan 
vecka (när Irinotecan Pfizer ges i kombination med 5FU/FA-kemoterapi). Dosen beror på flera olika 
faktorer, bland annat behandlingsschema, din kroppsstorlek, ålder och ditt allmänna hälsotillstånd, dina 
blodvärden, hur väl din lever fungerar, om du har fått strålbehandling av buk/bäcken och om du har 
några biverkningar som diarré. 
 
Endast din läkare ska göra en bedömning av behandlingens varaktighet. 
 
 

Om du har använt för stor mängd av Irinotecan Pfizer 

Sök akut vård. Symtom på överdosering kan innefatta några av de allvarliga biverkningarna som anges 
i denna bipacksedel.  
 
Om du har glömt att använda Irinotecan Pfizer 

Ring läkare för anvisningar om du missar en bokad tid för injektion av Irinotecan Pfizer. 
 
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare, apotekspersonal eller 
sjuksköterska. 

 
 
4. Eventuella biverkningar 

 
Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få 
dem. 
 
Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Du måste omedelbart kontakta läkare om du får någon av de 
allvarliga biverkningarna (se avsnitt 2). 



 
Sök akut vård om du får något av följande tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, 
andningssvårigheter, svullnad i ansikte, läppar, tunga eller hals. 
 

• Diarré (se avsnitt 2) 
▪ Tidig diarré: kan uppstå inom 24 timmar efter att läkemedlet har administrerats 

tillsammans med symtomen rinnande näsa, ökad salivproduktion, vattniga ögon, 
svettningar, rodnad, magkramper. (Detta kan förekomma medan läkemedlet 
administreras. Tala i sådant fall omedelbart om det för sjukvårdspersonalen. Du kan få 
läkemedel för att stoppa och/eller minska denna tidiga biverkning.) 

▪ Fördröjd diarré: kan uppstå mer än 24 timmar efter att läkemedlet har administrerats. På 
grund av risken för uttorkning och obalans i elektrolyterna i samband med diarré är det 
viktigt att du har kontakt med sjukvårdspersonal för övervakning och råd gällande 
läkemedels- och kostförändringar. 

 
Tala om för läkare eller sjuksköterska om du får något av symtomen nedan: 
 
Symtom Frekvens* av förekomst 

vid monoterapi  

Frekvens† av förekomst vid 

kombinationsterapi 

Onormalt lågt antal vita blodkroppar, 
vilket kan öka risken för infektion 

Mycket vanlig Mycket vanlig 

Lågt antal röda blodkroppar som 
orsakar trötthet och andfåddhet 

Mycket vanlig Mycket vanlig 

Minskad aptit Mycket vanlig Mycket vanlig 

Kolinergt syndrom (se Var särskilt 
försiktig med Irinotecan Pfizer) 

Mycket vanlig Mycket vanlig 

Kräkningar Mycket vanlig Mycket vanlig 

Illamående Mycket vanlig Mycket vanlig 
Buksmärtor Mycket vanlig Vanlig 

Håravfall (återgående) Mycket vanlig Mycket vanlig 
Inflammation i slemhinnorna Mycket vanlig Mycket vanlig 

Feber Mycket vanlig Vanlig 
Svaghetskänsla och brist på energi Mycket vanlig Mycket vanlig 

Lågt antal trombocyter (blodplättar 
som hjälper till med koagulation), 
vilket kan orsaka blåmärken eller 
blödningar 

Vanlig Mycket vanlig 

Onormala värden på 
leverfunktionstester 

Vanlig Mycket vanlig 

Infektion Vanlig Vanlig 

Lågt antal vita blodkroppar med feber Vanlig Vanlig 
Svårigheter att tömma tarmen Vanlig Vanlig 

Onormala värden på 
njurfunktionstester 

Vanlig Ej rapporterad 

* Mycket vanlig: förekommer hos fler än 1 av 10 patienter 
† Vanlig: förekommer hos upp till 1 av 10 personer 
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Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data 

 

• Allvarlig, ihållande eller blodig diarré (som kan vara kopplat till magsmärta eller feber) som 
orsakas av bakterier som kallas Clostridium difficile 

• Blodinfektion 

• Uttorkning (på grund av diarré och kräkningar) 

• Yrsel, hjärtklappning och blek hud (ett tillstånd som kallas hypovolemi) 

• Allergisk reaktion 

• Tillfälliga talsvårigheter under eller kort efter behandling 

• Stickningar 

• Högt blodtryck (under eller efter infusion) 

• Hjärtproblem* 

• Lungsjukdom som orsakar väsande andning och andfåddhet (se avsnitt 2) 

• Hicka 

• Tarmobstruktion 

• Förstorad tjocktarm 
• Blödning från tarmarna 

• Inflammation i tjocktarmen 

• Onormala resultat på laboratorietester 

• Hål i tarmen 

• Fettlever 

• Hudreaktioner 

• Reaktioner på stället där läkemedlet administrerades 

• Låga kaliumhalter i blodet 

• Låga salthalter i blodet som främst är kopplat till diarré och kräkningar 

• Muskelkramper 

• Njurproblem* 

• Lågt blodtryck* 
• Svampinfektioner 

• Virusinfektioner 
* Infrekventa fall av dessa händelser har observerats hos patienter som haft uttorkningsepisoder 
kopplat till diarré och/eller kräkningar eller infektioner i blodet. 
 
Rapportering av biverkningar 

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även 
eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar 
direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om 
läkemedels säkerhet. 
 
webbplats: www.fimea.fi 
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea 
Biverkningsregistret 
PB 55 
00034 FIMEA 
 
 
5. Hur Irinotecan Pfizer ska förvaras 

 

• Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.  

http://www.fimea.fi/


• Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är 
den sista dagen i angiven månad. 

• Hållbarhet: hållbarheten för oöppnade injektionsflaskor är 3 år. Öppnade injektionsflaskor måste 
användas omedelbart eftersom de inte innehåller några konserveringsmedel.  

• Koncentrat: Förvara injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt. Får ej frysas. 

• Färdigberett koncentrat: Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning ska kasseras. 

• Efter beredning: Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för glukos 50 mg/ml (5 %) och 
natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) under 72 timmar vid 2–8 ºC. Ur mikrobiologisk synpunkt bör 
läkemedlet användas omedelbart efter beredning. Om det inte används omedelbart är 
förvaringsförhållandena på användarens ansvar och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 
2–8 °C, om inte beredningen har utförts under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.  

 
Använd inte detta läkemedel om det finns synliga partiklar i koncentratet eller i infusionslösningen.  
 
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man 
kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 
 
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

 
Innehållsdeklaration 

• Den aktiva substansen är irinotekanhydroklorid, trihydrat. Varje milliliter (ml) lösning innehåller 
20 milligram (mg) irinotekanhydroklorid, trihydrat, motsvarande 17,33 mg irinotekan.  

• Övriga innehållsämnen är sorbitol (E420), mjölksyra, vatten för injektionsvätskor samt 
natriumhydroxid eller saltsyra (för pH-justering) (se avsnitt 2).  

 
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar 

Irinotecan Pfizer är ett koncentrat för infusionsvätska, lösning (en koncentrerad lösning som ska spädas 
så att den kan ges som en långsam infusion via ett dropp).  
 
Läkemedlet levereras i glasförpackningar som kallas för injektionsflaskor, innehållande 2 ml, 5 ml och 
25 ml av irinotekanhydroklorid, trihydrat.  
 
Injektionsflaskorna är täckta med en skyddande plast som kallas för ONCO-TAIN® för att minska 
risken för läckage om flaskorna går sönder.  
 
Injektionsflaskorna finns tillgängliga i enpack. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att 
marknadsföras.  
 
Innehavare av godkännande för försäljning  
Pfizer Oy, Datagränden 4, 00330 Helsingfors  
 
Tillverkare  
Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgien 
 

Denna bipacksedel ändrades senast 19.12.2022 
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__________________________________________________________________________________ 
Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal: 
 
Anvisningar för personal gällande säker hantering av Irinotecan Pfizer 
 
Liksom andra antineoplastiska medel måste infusioner med Irinotecan Pfizer förberedas och hanteras 
med försiktighet. Glasögon, mask och handskar måste användas.  
 
Gravida kvinnor får inte hantera cytostatika.  
 
Om Irinotecan Pfizer koncentrat eller infusionsvätska kommer i kontakt med huden, tvätta omedelbart 
noga med tvål och vatten. Om Irinotecan Pfizer koncentrat eller infusionsvätska kommer i kontakt med 
slemhinnor, tvätta omedelbart med vatten. 
 
Beredning av infusionslösningen 
Som för andra infusionslösningar måste Irinotecan Pfizer beredas aseptiskt. 
 
Dra aseptiskt upp beräknad mängd Irinotecan Pfizer koncentrat från injektionsflaskan med hjälp av en 
kalibrerad spruta och injicera i en 250 ml infusionspåse eller flaska som enbart innehåller antingen 
natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) eller glukoslösning 50 mg/ml (5 %). Infusionslösningen ska 
blandas väl med hjälp av manuell rotation. Blanda inte med andra läkemedel. 
 
Hållbarhet 

Öppnade injektionsflaskor med Irinotecan Pfizer måste användas omedelbart eftersom de inte 
innehåller några antimikrobiella konserveringsmedel. 
 
Stabilitet efter beredning: 
Kemisk och fysikalisk stabilitet har visats för glukos 50 mg/ml (5 %) och natriumklorid 9 mg/ml 
(0,9 %) under 72 timmar vid 2–8 ºC. Ur mikrobiologisk synpunkt bör läkemedlet användas omedelbart 
efter beredning. Om det inte används omedelbart är förvaringsförhållandena på användarens ansvar 
och ska normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2–8 °C, om inte beredningen har utförts under 
kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden. 
 
Varningar vid synliga tecken på försämring 

Om fällning observeras i glasflaskan eller i infusionsvätskan ska läkemedlet inte användas och 
destrueras enligt lokal standard för hantering av cytotoxiska läkemedel. 
 
Administrering 

För information om administrering, läs produktresumén för Irinotecan Pfizer. 
 
Kassering 

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar. 
 

 


