FIRMAGON® (degarelix)
Instruktioner för beredning
och administrering

Indikation: FIRMAGON® är en GnRH-antagonist indicerad för behandling
av vuxna män med avancerad hormonberoende prostatacancer.

Förenklad hantering med FIRMAGON®
Rekommenderad dos av FIRMAGON® är en injektion per månad. Initialdosen ges endast en gång vid
behandlingens början och består av 240 mg administrerat som två djupa subkutana injektioner á 120 mg i 3 ml
lösning. Underhållsdosen ges varje månad administrerat som en djup subkutan injektion á 80 mg i 4 ml lösning.

Innehåll i respektive förpackning
Initialdos  FIRMAGON ® 240 mg
■
■
■
■
■

2 injektionsflaskor med 120 mg degarelix (pulver)
2 förfyllda sprutor med 3 ml spädningsvätska
2 sprutkolvar
2 adaptrar till injektionsflaska
2 injektionsnålar

Underhållsdos  FIRMAGON ® 80 mg
■
■
■
■
■

■

1 injektionsflaska med 80 mg degarelix (pulver)
1 förfylld spruta med 4,2 ml spädningsvätska
1 sprutkolv
1 adapter till injektionsflaska
1 injektionsnål

Oberedd FIRMAGON® kan
förvaras i rumstemperatur.
Efter beredning bör
FIRMAGON® användas
omedelbart dock senast
2 timmar efter beredning.

Tips & Råd
Minimering av biverkningar vid injektionsstället
■ Långsam injektion under minst 30 sekunder har visats minska risken för reaktioner
vid injektionsstället.
■ Biverkningar vid injektionsstället är vanligare med startdosen än med underhållsdosen.

Informera patienten
■ Intag av paracetamol eller ibuprofen har använts för att lindra reaktioner vid injektionsstället.
■ Patienter har också använt nedkylning med t ex is.
■ Patienten kan uppleva övergående frossa, feber eller influensaliknande symtom
timmarna efter administrering.

Följ noga bruksanvisningen nedan
1

2

3

Avlägsna skyddet
Desinficera gummiproppen
med sprit
■ Sätt fast adaptern på 		
injektionsflaskan

Sätt fast sprutkolven på 		
sprutan
■ Ta bort skyddshatten

■

■

■

■

4

5

■

Snurra försiktigt tills vätskan är
klar och utan olösta partiklar
■ Undvik skumbildning

■

■
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Injicera i någon av dessa fyra
kvadranter
■ Injicera inte i områden där
patienten exponeras för tryck
■

Vänd injektionsflaskan uppoch-ner och dra upp lösningen
till markeringen på
injektionsspruta
■ Se alltid till att dra upp exakt
volym

Utför en djup subkutan
injektion:
■ Stick in nålen djupt i minst
45 graders vinkel
■ Injicera långsamt under
minst 30 sek, omedelbart
efter beredningen

Överför all spädningsvätska
till injektionsflaskan med
pulver
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■

Sätt fast nålen för djup
subkutan injektion på sprutan

Upprepa beredningsproceduren med nästa
120 mg injektionsflaska till
patienter som får initialdos.
Välj ett annat injektionsställe.

FIRMAGON ® (degarelix) Rx, (F)* ATC-kod: L02BX02.
BEREDNINGSFORM: Pulver och vätska till injektionsvätska,
lösning 80 mg och 240 mg. INDIKATION: FIRMAGON är en
gonadotropinfrisattande hormon (GnRH)-antagonist indicerad
for behandling av vuxna män med avancerad hormonberoende
prostatacancer. SPC UPPDATERAD: 2017-04-24. För
ytterligare information och senaste prisuppgift, se www.fass.se.
SVENSKT OMBUD: Ferring Läkemedel AB, Box 4041, 203 11
Malmö. Tel: 040-691 69 00.
*Subventionerat för patienter med avancerad hormonberoende
prostatacancer med svåra symtom i behov av snabb kastrationseffekt
till dess att stabilisering av det akuta skedet uppnåtts.
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