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Patientinformation Sendoxan/
Cyklofosfamid infusion
Vad är Sendoxan?

Det är ett cellhämmande läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar. Den används vid olika sjukdomar som engagerar kroppens
inre organ. Medicinen har en sjukdomsdämpande effekt genom att de
hämmar de vita blodkropparnas tillväxt och aktivitet.
Den ges som en infusion direkt in i blodbanan regelbundet med två
till åtta veckors intervall (s.k pulsbehandling). Behandlingen pågår
vanligen under fyra till sex månader, ibland längre beroende på hur
svårt sjukdomsskovet är och hur snabb effekt behandlingen har.

Varför skall jag ta Sendoxan?
Hur många infusioner behöver jag
ta och hur ofta?

Förebyggande mot infektioner som
kan uppstå när immunförsvaret är
försvagat?

Hur går behandlingen till?

Målsättningen är att Din reumatiska sjukdom ska gå över i en låg
eller inaktiv fas, som kallas remission.
Antal infusioner och hur ofta du behöver din behandling är varierande beroende på vilken sjukdom man har. Din läkare informerar
vad som gäller för dig.
Så länge du står på Sendoxan ges trimetoprim-sulfapreparat som förebyggande behandling mot allvarliga infektioner som kan drabba
lungorna när immunförsvaret är försvagat. Vid SLE eller allergi mot
sulfa ges profylaxbehandlingen i inhalationsform. Din läkare informerar vad som gäller för dig.
Du träffar först en sjuksköterska som kommer att kontrollera din
hälsostatus samt kontroll av blodtryck, därefter sätts en infart direkt
in i blodbanan. Behandlingen startar med att du får ett urinblåseskyddande läkemedel samt profylax mot illamående via infarten strax
innan infusionen påkopplas. Du behöver inte vara sängliggande under
behandlingen utan kan röra dig fritt med en droppställning. Hela behandlingstiden är ca 2 timmar.
Två och sex timmar efter avslutad infusion ska du ta en tablett som
har en urinblåseskyddande effekt. Tabletterna får med dig i samband
med din behandling.
Viktigt med extra dryck behandlingsdygnet, minst två liter. Detta är
för att skydda urinblåsans slemhinna.

Har Sendoxan några biverkningar?

De flesta biverkningar som kan uppkomma är beroende av hur hög
dos som ges. Illamående och besvär med diarré uppträder ibland efter
genomförd pulsbehandling. Ibland märks ett ökat håravfall, men detta
är ovanligt. Hos en del patienter leverpåverkan, blod i urinen. Blodkroppsbildningen i benmärgen kan tillfälligt hämmas. Infektionskänsligheten kan öka.
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Hur ofta behöver jag lämna kontrollblodprover när jag behandlas
med Sendoxan?

Blodprover kontrolleras 3-7 dagar innan varje infusionsbehandling, i
vissa fall även 10 dagar efter. Du får själv boka tid för provtagningen
på din hälsocentral. Blodprovsremiss är upplagd i datorn så personalen på din hälsocentral ser vilka prover som skall tas.

Kan jag ta andra läkemedel tillsammans med Sendoxan?

Det är viktigt att Du informerar Din läkare om vilka mediciner Du
tar. Du kan fortsätta med Din andra medicinering så länge som Din
reumatolog inte säger något annat.

Hur gör jag med Sendoxan om jag
får en infektion?

Du kan bli mer mottaglig för infektioner under din behandling! Feber
efter en pulsbehandling kan vara ett tecken på infektion.
Sök hälsocentralen vid infektionssymtom/feber för bedömning. Viktigt att du även meddelar reumatologen. Antibiotika kan behöva ges.
Sendoxanbehandling ska inte ges under pågående infektion samt
under antibiotikabehandling.

Hur gör jag med Sendoxan inför
en operation?

Individuell bedömning. Kontakta din läkare om det är aktuellt med
planerad kirurgi.

Kan jag ta Sendoxan under graviditet och amning?

Nej! Både män och kvinnor skall använda preventivmedel under
pågående behandling samt uppehåll med Sendoxan i minst 3 månader
innan planerad graviditet. Uppehåll även under amning.
Risk finns för påverkan av äggstockar och testiklar med försämrad
fertilitet eller sterilitet som följd. Om du har graviditetsönskemål –
tala med din läkare innan behandlingen inleds.

Vid frågor kontakta

Mottagningssköterskan via tel. 0920 – 28 39 90 alt via internet
1177.se – Vårdguidens e-tjänst nås även via www.norrbotten.se
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