
Patientinformation 
om Taxotere® (docetaxel)

sanofi-aventis AB  
Box 14142, 167 14 Bromma 
Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 
www.sanofi.se 
Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com
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Inledning
Den här broschyren är skriven för dig som ordinerats behandling 

med Taxotere. Avsikten med broschyren är att ge svar på 

de vanligaste frågorna kring Taxotere och skall ses som ett 

komplement till den muntliga informationen du får av din läkare.

Läs informationsbroschyren noga och fråga din läkare/

sjuksköterska om det är något du undrar över eller inte förstår.
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Vad är cancer?
Cellerna som bygger upp kroppen lever normalt ett mycket 

organiserat liv med avseende på funktion och livslängd. 

Tillväxten och delningen av cellerna följer ett bestämt schema 

där gamla celler dör och lämnar plats för nya. Cancerceller 

är celler som växer och delar sig okontrollerat och har egen-

skaper som normala celler inte har. Till exempel kan de växa in 

i vävnad där de inte hör hemma. Tillväxt av cancer celler ger så 

småningom upphov till en tumör. Orsaken till att cancerceller 

uppstår är inte helt klarlagd. Några faktorer som tros ligga bakom 

cancerutveckling är: rökning, solning, ärftliga faktorer, olika 

miljöfaktorer och viss kost.

Vad är cytostatika?
Cytostatika är cellhämmande läkemedel som förhindrar att 

cancercellerna delar sig eller växer. Cytostatikabehandling kan 

ges på många olika sätt. Ibland ges ett läkemedel en samt, ibland 

kombinerar man med andra cytostatika. Olika cytostatika verkar 

på olika delar i cellen eller i cellens livscykel. Därför används olika 

behandlingar vid olika typer av tumör-sjukdomar. Varje patient får 

indivi duellt anpassad behandling och dos av valt cytostatika.

Vad är Taxotere?
Taxotere (ett annat namn är docetaxel) är ett cytostatika som 

tillhör en grupp av cellhämmande läkemedel som kallas taxaner. 

Taxotere har sitt ursprung i barren från en idegrans art som heter 

Taxus Baccata men framställs idag på syntetisk väg.

Taxotere används vid behandling av bröstcancer, lungcancer, 

prostata-cancer, magsäckscancer och huvud-halscancer.



Important information about your Taxotere® treatment

Biverkningar
Taxotere kan i likhet med andra cytostatika medföra vissa 

biverkningar. Vilka biverkningar och grad av biverkningar är 

mycket individuellt. Det är mycket viktigt att du informerar 

din doktor eller sjuksköterska om du under eller mellan 

behandlingarna upplever några besvär.

Några av de vanligaste biverkningarna är:

• Minskat antal vita blodkroppar som i sin tur 

kan leda till ökad risk för infektioner

•	 Feber	(om	du	får	feber	ska	du	kontakta	din 

läkare/sjuksköterska omgående!)

•	 Håravfall	(efter	avslutad	behandling	kommer 

håret oftast tillbaka)

•	 Rodnad	och	svullnad	i	handflator	och	under	fotsulor 

vilket kan leda till att huden fjällar

•	 Svullnad	av	händer,	fötter,	eller	ben

•	 Viktökning	eller	viktminskning

•	 Domningskänsla,	myrkrypningar	eller	värk	i	leder	eller	muskler

•	 Trötthet	och	aptitlöshet

•	 Nagelförändringar	med	pigmentförändringar	och	ömhet

•	 Illamående	och	diarré

Din sjuksköterska kommer att ge dig mer utförlig information om 

eventuella biverkningar och vad man kan göra för att lindra dem.

Mer information om biverkningar kan du hitta på 

www.fass.se under rubriken bipacksedel.

Hur går behandlingen till?
Innan du startar din behandling med Taxotere kommer dina 

blodvärden	(Hb,	vita	blodkroppar,	blodplättar)	samt	levervärden	

att kontrolleras. Vanligen upprepas provtagningen inför varje ny 

Taxoterebehandling. Behandlingen ges som dropp (infusion) i ett 

blodkärl och kommer att pågå i ungefär en timme. Behandlingen 

ges polikliniskt, vilket innebär att du får lämna sjukhuset samma 

dag	som	behandlingen	genomförts.	För	att	minska	risken	för	

oönskade effekter kommer du, i samband med behandlingen, 

att få en förebyggande medici nering med kortison. Kortisonet 

ges vanligen i tablett form dagen före behandlingen, samma dag 

och dagen efter behand lingen. Om Taxotere ska kombineras 

med andra läkemedel kan ytterligare förebyggande läkemedel 

ges. Vanligen ges Taxoterebehandlingen var tredje vecka men 

avvikelser från detta förekommer ibland. Din läkare kommer att 

redogöra för dig hur många behandlingar och hur ofta du ska 

behandlas.

4 5



PremedicineringsschemaHur kan behandlingen med 
Taxotere påverka mig i övrigt?
Om jag samtidigt får behandling  
med andra läkemedel?
Taxotere kan påverka effekten av andra läkemedel. Informera 

därför alltid läkare, apotekare eller sjuksköterska om du äter 

mediciner mot andra sjukdomar, detta gäller även receptfria 

läkemedel och naturmedel.

Bilkörning?
Kan jag köra bil när jag har behandlats med Taxotere?

Det finns ingen anledning att undvika bilkörning när du har 

behandlats med Taxotere, förutom om du skulle känna dig yr 

eller osäker på din körförmåga.

Mitt sexliv?
Många upplever att sexlusten förvinner tillfälligt under 

behandlingen. Cytostatikabehandling kan i vissa fall påverka 

slemhinnorna och då även slemhinnorna i underlivet. Läs gärna 

mer om detta i Cancerfondens broschyr ”sex och cancer”.

Mer information om Taxotere kan du hitta på www.fass.se 

under rubriken bipacksedel.
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Dagen före Taxotereinfusionen

Ta st kortisontabletter på morgonen

Ta st kortisontabletter på kvällen

Dagen efter Taxotereinfusionen

Ta st kortisontabletter på morgonen

Ta st kortisontabletter på kvällen

På morgonen, samma dag som 
Taxotereinfusionen (hemma eller på sjukhuset)

Ta st kortisontabletter på morgonen

Infusion

Taxotereinfusionen pågår en timme

Efter Taxotereinfusionen

Ta st kortisontabletter på kvällen samma 
dag som infusionen



Kontakta alltid din sjuksköterska 
om du undrar över något!

Sjukhus/avd:

Behandlande läkare:

Telefon:

Sjuksköterska:

Telefon:

Taxotere® (docetaxel), Rx, EF, 
L01CD02, cytostatikum som ges 
intravenöst

Indikation

Bröstcancer 

Taxotere® (docetaxel) i kombination med doxorubicin och 
cyklofosfamid är indicerat för adjuvant behandling av patienter 
med: operabel nodpositiv bröstcancer och operabel nodnegativ 
bröstcancer.	För	patienter	med	operabel	nodnegativ	bröstcancer,	
ska adjuvant behandling begränsas till de patienter som enl. 
internationellt etablerade kriterier bedöms som lämpliga ett 
erhålla kemoterapi för primär behandling av tidig bröstcancer 

Taxotere® (docetaxel) i kombination med doxorubicin är 
indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller 
metastaserande bröstcancer som tidigare inte behandlats med 
cytostatika för denna sjukdom.

Taxotere® (docetaxel) monoterapi är indicerat för behandling 
av patienter med lokalt avancerad eller metastaserande 
bröstcancer efter svikt på tidigare cytostatikabehandling. 
Cytostatikabehandlingen bör ha inkluderat ett antracyklin eller ett 
alkylerande medel.

Taxotere® (docetaxel) i kombination med trastuzumab är indicerat 
för behandling av patienter med metastaserad bröstcancer vilkas 
tumörer	överuttrycker	HER2	och	som	inte	tidigare	fått	kemoterapi 
mot metastaserad sjukdom.
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Taxotere® (docetaxel) i kombination med capecitabin är 
indicerat för behandling av patienter med lokalt avancerad eller 
metastaserad bröstcancer efter svikt på cytostatikabehandling. 
Tidigare terapi bör ha inkluderat ett antracyklinpreparat.

Icke-småcellig lungcancer 

Taxotere® (docetaxel) är indicerat för behandling av patienter 
med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig 
lungcancer, efter behandlingssvikt på tidigare kemoterapi.

Taxotere® (docetaxel) i kombination med cisplatin är indicerat för 
behandling av patienter med icke resektabel, lokalt avancerad 
eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som tidigare ej 
behandlats med cytostatika för denna sjukdom.

Prostatacancer 
Taxotere® (docetaxel) i kombination med prednison eller 
prednisolon är indicerat för behandling av patienter med 
hormonrefraktär metastaserande prostatacancer.

Magsäckscancer av adenocarcinomtyp 
Taxotere® (docetaxel)  i kombination med cisplatin och 
5-fluorouracil är indicerat för behandling av patienter med 
metastaserande adenocarcinom i ventrikeln, inklusive 
adenocarcinom i den gastroesofagala övergången, vilken inte 
behandlats med cytostatika för metastaserande sjukdom tidigare.

Huvud- och halscancer 
Taxotere® (docetaxel) i kombination med cisplatin och 
5-fluorouracil är indicerat för induktionsbehandling av patienter 
med lokalt avancerad skivepitelcancer i huvud- halsregionen.

Styrkor och förpackningar: Taxotere® koncentrat till 
infusionsvätska, lösning. 20mg/1ml, 80mg/4ml samt 160mg/8ml. 
För varnings- och försiktighetsförskrifter samt ytterligare 
information se www.fass.se Datum för senaste översyn av 
SPC:120206.
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Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com
sanofi-aventis AB, Box 14142, 167 14 Bromma, 
Tel 08-634 50 00, www.sanofi.se
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