CIBINQO® (abrocitinib) – min
behandling för atopisk dermatit
EN BROSCHYR FÖR DIG SOM ORDINERATS CIBINQO
VID BEHANDLING AV ATOPISK DERMATIT.
MER INFORMATION FINNS I BIPACKSEDELN
SOM MEDFÖLJER LÄKEMEDLET.

BRA ATT VETA

Ta inte CIBINQO om du
är gravid, tror att du kan
vara gravid eller planerar
att bli gravid.

Din läkare har förskrivit läkemedlet Cibinqo för behandling av atopiskt eksem.
Här kan du läsa mer om hur du använder Cibinqo och vad du måste tänka på före
och under behandlingen.
Informationen i denna broschyr ersätter inte bipacksedeln eller de råd du får av
din läkare. Läs bipacksedeln innan du börjar använda Cibinqo så att du vet i vilka
situationer du ska kontakta din läkare. Har du frågor eller känner dig osäker på
något, kontakta din läkare.
Denna broschyr innehåller information om atopisk dermatit och CIBINQO.

• Hur fungerar läkemedlet?
• Hur ska det tas?
• Vilka biverkningar kan förekomma och hur ska de hanteras?
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VAD ÄR ATOPISK DERMATIT?1
ATOPISK DERMATIT (ÄVEN KALLAT ATOPISKT EKSEM) YTTRAR SIG
VANLIGEN SOM TORRA, INTENSIVT KLIANDE HUDFLÄCKAR SOM KAN
ÖVERGÅ TILL VÄTSKANDE, BLODIGA UTSLAG
Exakt hur atopisk dermatit ser ut beror på sjukdomens individuella svårighetsgrad. Symtomen debuterar vanligen i spädbarnsåldern eller barndomen och
kan hålla i sig under tonåren eller vuxen ålder. Det kan dock dröja innan sjukdomen blir märkbar.
Särskilt påfrestande för dem som lider av atopisk dermatit är klådan. Den kan
vara så svår att den kan ge upphov till exempelvis sömnbrist och koncentrationssvårigheter. Den naturliga reaktionen på klåda är att klia sig. Att klia sig kan
dock skada huden och göra atopisk dermatit värre. Detta leder i slutänden till
att klådan blossar upp ännu mer.
VAD SOM ORSAKAR ATOPISK DERMATIT OCH HUR SJUKDOMEN
UTVECKLAS VET MAN INTE ÄN. DET ÄR DOCK TVÅ MEKANISMER SOM
FÖRSTÄRKER VARANDRA SOM UTGÖR DRIVKRAFTEN BAKOM ATOPISK
DERMATIT: SKADA PÅ HUDBARRIÄREN OCH INFLAMMATION I HUDEN
Skada på huden gör det lättare för främmande ämnen eller patogener som
bakterier eller virus att tränga in i huden.
Detta leder till att immunförsvaret aktiveras och till frisättning av proinflammatoriska
ämnen såsom speciella cytokiner. Dessa gör i sin tur att inflammationen i huden ökar.
Inflammationen framkallar ytterligare skador på hudbarriären, vilket gör det
möjligt för ytterligare främmande ämnen eller patogener att tränga in och kan leda
till ihållande eller ökad inflammation.

Epidermis
(överhuden)

Sjukdom
i hudbarriären
Dermis
(läderhuden)

Inflammation
i huden

Subcutis
(underhuden)

1. https://neurodermitis.bitteberuehren.de/definition-und-ursachen/ senast hämtad den 18 januari 2022
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HUR FUNGERAR CIBINQO?1
CIBINQO ÄR ETT LÄKEMEDEL SOM KAN LINDRA SYMTOMEN
PÅ ATOPISK DERMATIT GENOM ATT MINSKA DEN PÅGÅENDE
INFLAMMATIONEN I HUDEN
CIBINQO är en aktiv substans och inte ett kortisonmedel. Det tas som en
tablett och sprids i kroppen genom blodomloppet och når på så vis ställen där
inflammationen finns. Där minskar det produktionen av proinflammatoriska
budbärarsubstanser som kallas proinflammatoriska cytokiner.
CIBINQO hämmar ett enzym som kallas januskinas (JAK). Om JAK hämmas
sjunker produktionen av signalerande cytokiner och inflammationen kan
minska typiska symtom på atopisk dermatit. Klåda reduceras och hudskador
läker bättre.

UTAN CIBINQO®

MED CIBINQO®

INFLAMMATORISKA CYTOKINER

C

Aktiverad

JAK

JAK

C

C

hämmad

Signal
till DNA
Ingen signal
till DNA

IMMUNCELL

Cytokinproduktion

1. CIBINQO® produktresumé, senast uppdaterad i december 2021.
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Hämmad
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BRA ATT VETA

TILL SKILLNAD FRÅN SALVOR OCH
KRÄMER SOM MÅSTE SMÖRJAS IN OCH
VERKAR LOKALT TAS CIBINQO SOM EN
TABLETT.

Under tiden du tar
CIBINQO kommer din
läkare att ta blodprover
före och under
behandlingen och vid
behov justera
din behandling.

RESULTATET ÄR ATT SYMTOM INTE BARA
LINDRAS LOKALT UTAN EFFEKT FÖRVÄNTAS
I HELA HUDKOSTYMEN.
Biverkningar kan dock förekomma i andra områden av kroppen som inte är
drabbade av atopisk dermatit. På sida 10 hittar du ytterligare information om
vilka biverkningar du ska vara uppmärksam på så att du tillsammans med din
läkare kan göra din behandling så optimal som möjligt.
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HUR DU TAR DITT NYA LÄKEMEDEL

BRA ATT VETA
Studier av alla patienter
som behandlats med CIBINQO
har visat att illamående
företrädesvis inträffar under den
första veckan av behandling 2.
Om du börjar må illa
efter att du tagit läkemedlet
kan det hjälpa att ta det
tillsammans med mat.
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Ta alltid CIBINQO enligt beskrivningen i bipacksedeln eller enligt din läkares
• anvisningar
och sluta inte behandlingen utan att först prata med din läkare.

•

Om du inte är helt säker ska du fråga din läkare eller apotekspersonal.
CIBINQO är en tablett som ska tas via munnen. Du ska svälja din tablett
hel med vatten. Tabletten får inte delas, krossas eller tuggas innan den tas
eftersom detta kan minska mängden aktiv substans som går in i kroppen.

1 tablett

C

CIBINQO

1 gång/dag

24

Med vatten

att hjälpa dig att komma ihåg att ta CIBINQO rekommenderas det att
• För
du tar tabletterna vid samma tid varje dag. Du kan också hjälpa dig själv att

•

komma ihåg att ta din dagliga dos genom att förvara tabletten på en självklar
plats eller nära saker som du använder varje dag.
Du kan ta tabletten med eller utan mat. Om du börjar må illa efter att du tar
läkemedlet kan det hjälpa att ta det med mat.
Tips! Ta tabletten till kvällsmåltiden, då morgonillamående är mer vanligt.

OM DU HAR GLÖMT ATT TA CIBINQO
Om du glömmer att ta en dos ska du ta den så snart du kommer ihåg det,
såvida inte nästa dos ska tas om mindre än 12 timmar.
Om det är mindre än 12 timmar till nästa dos ska du bara hoppa över den
missade dosen och ta nästa dos vid den vanliga tiden.
Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos.
Därefter ska doseringen återupptas vid den vanliga inplanerade tiden.

•
•
•

HUR CIBINQO SKA FÖRVARAS
Förvara CIBINQO i originalförpackningen vid 15-30°C
och utom syn- och räckhåll för barn.
30 C
0

150 C

Använd inte detta läkemedel, eller några läkemedel i allmänhet, efter
utgångsdatumet som anges på förpackningen.

1. CIBINQO® produktresumé, senast uppdaterad i december 2021. 2. Simpson EL, et al. Am J Clin Dermatol. 2021;22(5):693-707. 8–9
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INNAN DU PÅBÖRJAR DIN BEHANDLING1
TA INTE CIBINQO

• om du är gravid eller ammar.
om du har en aktiv, svår systemisk
• infektion,
inklusive tuberkulos.
• om du har svåra leverproblem.

du är allergisk mot den aktiva
• om
substansen abrocitinib eller något
annat innehållsämne i detta läkemedel (se bipacksedeln för mer
information).

PRATA MED DIN LÄKARE ELLER APOTEKSPERSONAL
FÖRE OCH UNDER BEHANDLING MED CIBINQO® OM DU:

får några tecken på en svår infektion
• (t.ex.
smärtsam svullnad, röda strimmor
i huden, feber eller frossa).

eller har tidigare haft tuberkulos
• har
eller har varit i nära kontakt med

någon som har tuberkulos. Din läkare
kommer att testa dig en gång till för
tuberkulos innan du börjar behandlingen med CIBINQO och eventuellt
även under behandlingen.

haft en herpesinfektion (bältros)
• har
tidigare. Tala om för din läkare om du

får smärtsamma hudutslag med blåsor
under behandlingen med CIBINQO.
Detta kan vara ett tecken på bältros.

nyligen har vaccinerats eller
• planerar
att vaccinera dig (immu-

nisering) Vissa typer av vacciner kan
du inte ta under tiden du behandlas
med Cibinqo. Det är då bra att ta dessa
innan du startar behandlingen.

utvecklar plötslig andfåddhet eller
• andningssvårigheter,
bröstsmärtor

eller smärta i övre delen av ryggen,
svullnad i ett ben eller en arm, smärta
eller ömhet i ett ben eller rodnad eller
onormal färg på ett ben eller en arm
eftersom det kan vara tecken på en
propp i lungor eller vener.

1. CIBINQO® produktresumé, senast uppdaterad i december 2021.
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haft hepatit B eller hepatit C
• har
någon gång.
förhöjt kolesterol i blodet eller
• har
andra sjukdomar som ökar risken

för hjärtsjukdom – man vet inte säkert
om CIBINQO ökar risken för hjärtsjukdom. Din läkare kommer att prata
med dig huruvida behandling med
detta läkemedel är lämpligt för dig
eller om du behöver ytterligare
undersökningar innan du tar läkemedlet.

• har cancer eller har haft cancer
en allergisk reaktion, t.ex
• får
tryck över bröstet, svullna läppar och
tunga, hudutslag, svår yrsel eller
dåsighet. Du måste då avbryta
behandlingen och kontakta läkaren
direkt eller söka vård omedelbart.

		

		
		
		

Ta inte CIBINQO om du är
• gravid,
tror att du kan vara

gravid eller planerar att bli
gravid.

GRAVIDITET OCH AMNING
Kvinnor som kan få barn ska använda ett effektivt preventivmedel under
behandling med CIBINQO och i minst en månad efter den sista dosen av
läkemedlet. Din läkare kan ge dig råd om lämpliga preventivmedel.
Tala omedelbart om för din läkare om du blir gravid eller tror att du kan
ha blivit gravid under behandlingen. Ta inte CIBINQO medan du ammar
eftersom det inte är känt om detta läkemedel passerar över i bröstmjölk och
påverkar barnet. Du ska tillsammans med din läkare bestämma om du ska
amma eller ta CIBINQO.

ANDRA LÄKEMEDEL
Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit
eller planerar att ta något annat läkemedel. Baserat på denna information
kan din läkare ändra dosen eller säga till dig att sluta ta CIBINQO.
För närmare information, se bipacksedeln och fråga din läkare eller
apotekspersonal.
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EVENTUELLA BIVERKNINGAR1
LIKSOM ALLA LÄKEMEDEL KAN DETTA LÄKEMEDEL ORSAKA
BIVERKNINGAR, MEN ALLA BEHÖVER INTE FÅ DEM.
VISSA BIVERKNINGAR KAN KRÄVA MEDICINSK RÅDGIVNING.
TVEKA INTE ATT KONTAKTA DIN LÄKARE OM DU TROR ATT DU
HAR FÅTT EN BIVERKAN ELLER UNDRAR ÖVER NÅGOT.
ALLVARLIGA BIVERKNINGAR
Kontakta din läkare och sök genast sjukvård om du märker några tecken
på följande biverkningar:

(herpes zoster), ett smärt• Bältros
samt hudutslag med blåsor och
feber.

i lungorna, benen
• Blodproppar
eller bäckenet med symtom som
smärta och svullnad i ett ben,
bröstsmärta eller andfåddhet

ANDRA BIVERKNINGAR
Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer)

• Illamående

Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer)

och andra typer av
• Munsår
herpes simplexinfektioner
• Kräkningar
• Magont
• Huvudvärk

• Yrsel
• Akne
av ett enzym som kallas
• Ökning
kreatinfosfokinas och som visas
genom ett blodprov

Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

• Lunginflammation
antal blodplättar (trombocyter)
• Lågt
och som visas genom ett blodprov
antal vita blodkroppar och
• Lågt
som visas genom ett blodprov

nivåer av blodfetter
• Höga
(kolesterol) och som visas genom

ett blodprov (se avsnitt 2 i bipacksedeln, Varningar och försiktighet)

YTTERLIGARE ÖVERVAKNINGSTESTER
Din läkare kommer att ta blodprover före och under behandlingen med
CIBINQO® och vid behov justera din behandling.
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ANTECKNINGAR
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CIBINQO® (abrocitinib) 50 mg finns i blisterförpackning om 28 filmdragerade
tabletter. 100 mg finns i blisterförpackningar om 28 filmdragerade tabletter.
200 mg finns i blisterförpackning om 28 fimdragerade tabletter.
Ta noga del av informationen i bipacksedeln.
Användningsområden: Hos vuxna (18 år och äldre) kan Cibinqo användas för
måttlig till svår atopisk dermatit.
Använd inte Cibinqo: om du är överkänslig mot den aktiva substansen eller
mot något hjälpämne som anges i bipacksedeln, har eller löper risk att utveckla
en allvarlig infektion, är eller planerar att bli gravid eller ammar, har en svår
leversjukdom.
Varningar och försiktighet: Kontakta din läkare omedelbart om du får symtom
på en infektion, får en allergisk reaktion, utvecklar plötslig andfåddhet eller
andningssvårigheter, bröstsmärtor eller smärta i övre delen av ryggen,
svullnad i ett ben eller en arm, smärta eller ömhet i ett ben eller rodnad eller
onormal färg på ett ben eller en arm eftersom det kan vara tecken på en propp
i lungor eller vener. Tala också om ifall du skall vaccineras.
För ytterligare information: se www.fass.se.
Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.
Produktresumé: 07/2022
 DETTA LÄKEMEDEL ÄR FÖREMÅL FÖR UTÖKAD ÖVERVAKNING.

Pfizer AB Tel 08-550 520 00							pfizer.se

