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Patientinformation
får endast distribueras via vårdpersonal

FÖRVARING
• Aranesp® förvaras vid 2 °C till 8 °C (i kylskåp) och får inte 

frysas.

• Aranesp® är ljuskänsligt och ska förvaras i 
originalförpackningen.

• När en spruta har tagits ut ur kylskåpet och antagit 
rumstemperatur (högst 25 °C) måste den användas inom 
7 dagar.

• Förvaras utom räckhåll för barn.

• Efter användning skall sprutan kasseras enligt anvisning 
från apotek eller sjukvårdspersonal.

BIVERKNINGAR
Biverkningar av Aranesp® som högt blodtryck, smärta 
vid injektionsstället och överkänslighetsreaktioner kan 
förekomma.

Dessa biverkningar är vanligtvis övergående men om något 
av symtomen kvarstår ska du tala om det för din läkare eller 
sjuksköterska. 

Aranesp® (darbepoetin alfa) Rxs (F) injektionsvätska, lösning 
förfylld spruta 10 – 500 µg samt injektionspennor 20, 40, 60, 
80, 100, 150, 300 samt 500 μg. ATC kod: B03XA02. 

Indikationer: Behandling av symptomgivande anemi hos 
vuxna och barn med kronisk njursvikt (CRF). Behandling av 
symptomgivande anemi hos vuxna cancerpatienter med icke-
myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. 

Kontraindikation: Använd inte Aranesp® vid otillräckligt 
kontrollerad hypertoni (högt blodtryck). Biverkningar av 
Aranesp® som högt blodtryck, smärta vid injektionsstället och 
överkänslighetsreaktioner kan förekomma. 

För mer information läs alltid bipacksedeln som medföljer 
förpackningen alternativt online på FASS allmänhet  
(www.fass.se) Datum för översyn av bipacksedel: februari 
2021. www.amgen.se
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2.  FÖRBEREDELSER INFÖR INJEKTION

Ta ut den förfyllda sprutan ur kylskåpet. Låt den ligga 
framme ca 30 minuter då  injektionen känns behagligare om 
injektionsvätskan är rumstempererad. 

OBS! Skaka inte den förfyllda  sprutan.

Tvätta händerna!

Kontrollera utgångsdatum och se efter så att injektions-
vätskan är klar och färglös eller svagt pärle   mor skim  rande 
(om den är grumlig eller innehåller  partiklar ska den inte 
användas).

Du behöver inte avlägsna luftbubblor före injektion.

Lämpliga injektionsställen är magen, dock ej närmare än  
5 cm från naveln, eller högst upp på lårens framsida.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU ARANESP®

1. LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING
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BBBC  SLÄPP tummen. LYFT sedan bort sprutan från huden.

 Efter att ha släppt kolven kommer nålskyddet att täcka 
nålen.

A  Ta bort den grå nålhylsan.

 Nyp ihop huden så att den hålls spänd under hela 
injektionen. Fortsätt att nypa ihop huden. STICK IN nålen 
i huden.

BBBB  TRYCK kolven långsamt med ett jämnt tryck tills du känner 
eller hör ett ”KLICK”. Tryck hela vägen genom klicket.

 Det är viktigt att trycka genom ”KLICKET” för att hela 
dosen ska injiceras.

 Lyft sprutan enligt bilden.

VAD ÄR ANEMI?

Doktorn säger anemi och på vardagssvenska kallas det 
blodbrist. 

Två ord för samma sak, nämligen brist på röda blodkroppar. 
I den röda blodkroppen finns det röda färgämnet hemoglobin. 
Det är hemoglobinet som ger blodet dess röda färg och som 
transporterar syre till kroppens vävnader. Om blodet har 
för låg halt hemoglobin minskar förmågan att transportera 
syre till t ex muskler och hjärnan. Symtomen som därvid 
uppträder är trötthet, sänkt koncentrationsförmåga och 
muskelsvaghet.

Njuren deltar aktivt i bildningen av röda blodkroppar genom 
att producera ett hormon som kallas erytropoietin. Vid 
avancerad njursjukdom uppstår brist på detta hormon. Detta 
är den viktigaste orsaken till att njursvikt ger upphov till 
anemi. Anemi konstateras genom ett vanligt blodprov som 
kontrollerar hemoglobinhalten (Hb-värdet) i blodet.

DIN LÄKARE HAR ORDINERAT ARANESP® FÖR 
BEHANDLING AV ANEMI

Aranesp® verkar på samma sätt som det naturliga hormonet 
erytropoietin och tas vanligtvis 1-4 gånger per månad.

Vid behandling med Aranesp® kan det ta upp till 4 veckor 
innan Hb-värdet stiger och du känner dig piggare.

Referens: Aranesp® (darbepoetin alfa) bipacksedel,  Amgen februari 2021,  
www.fass.se


