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Læknirinn hefur ávísað KEYTRUDA (pembrolizumab) til meðferðar við krabbameini. 
Vinsamlegast lesið fylgiseðil lyfsins til þess að sjá hvað KEYTRUDA er og við hverju 
það er notað. Þessi bæklingur inniheldur mikilvægar upplýsingar um meðferðina, meðal 
annars við hverju megi búast meðan á meðferð með KEYTRUDA stendur.

Vakin er sérstök athygli á ákveðnum aukaverkunum sem geta komið fram meðan á 
meðferð með KEYTRUDA stendur eða eftir að henni lýkur og hvernig eigi að vera 
á varðbergi gagnvart þeim. Í sumum tilfellum geta einkenni komið seinna fram 
og þau geta komið fram eftir síðasta skammt.

Auk þessa bæklings er mikilvægt að lesa fylgiseðilinn fyrir KEYTRUDA en hann inniheldur 
nánari upplýsingar um lyfið. Fylgiseðilinn fylgir með hverri pakkningu lyfsins en einnig 
getur þú fengið hann hjá lækninum eða á vef Lyfjastofnunar, www.serlyfjaskra.is.

Inngangur

STIMPILL LÆKNIS

Öryggiskort 
límt hér
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Upplýsingar um KEYTRUDA (pembrolizumab)

Meðferð með KEYTRUDA getur hjálpað ónæmiskerfinu að vinna gegn 
krabbameininu, en meðferðinni geta fylgt aukaverkanir sem sumar 
geta verið alvarlegar.

Áður en byrjað er að nota KEYTRUDA

Láttu lækninn vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að 
verða notuð.

Gakktu úr skugga um að læknirinn viti ef þú: 

• Ert með sjálfsnæmissjúkdóm (sjúkdómur þar sem líkaminn ræðst á eigin frumur).

• Ert með lungnabólgu eða bólgu í lungum.

• Hefur fengið ipilimumab sem er annað lyf sem notað er við ákveðnum tegundum 
af krabbameinum og fengið alvarlegar aukaverkanir af völdum þess.

• Hefur fengið ofnæmisviðbrögð eftir meðferð með öðrum einstofna mótefnum.

• Ert með eða hefur verið með langvinna veirusýkingu í lifur t.d. lifrarbólgu B eða 
lifrarbólgu C.

• Ert með HIV-sýkingu eða alnæmi.

• Ert með lifrarskemmd.

• Ert með nýrnaskemmd.

• Hefur fengið ígrætt fastalíffæri eða beinmergs- (stofnfrumu-) ígræðslu með 
gjafastofnfrumum (ósamgena).

• Notar önnur lyf sem veikja ónæmiskerfið. Dæmi um þannig lyf eru meðal annars 
barksterar, eins og prednisón.

• Notar önnur lyf, hefur nýlega notað eða kynnir að nota.

• Ert eða gætir hugsanlega verið barnshafandi eða ef þú ráðgerir að 
verða barnshafandi.

• Ert kona á barneignaraldri, þú verður að nota örugga getnaðarvörn meðan á 
meðferð með KEYTRUDA stendur og í minnst 4 mánuði eftir síðasta skammt.

• Ert með barn á brjósti eða ef brjóstagjöf er fyrirhuguð.
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Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki 
hjá öllum. Þegar þér er gefið KEYTRUDA geta alvarlegar aukaverkanir komið fram. 
Þessar aukaverkanir geta stundum orðið lífshættulegar og geta leitt til dauða. Þessar 
aukaverkanir geta komið fram hvenær sem er meðan á meðferð stendur eða jafnvel eftir 
að meðferð er lokið. Fleiri en ein aukaverkun getur komið fram á sama tíma. Það er mjög 
mikilvægt að þú hafir tafarlaust samband við lækninn ef fram koma einhver þeirra einkenna 
sem finna má í töflunni hér á eftir, á meðan þú ert á KEYTRUDA meðferð. Hugsanlega 
gefur læknirinn þér önnur lyf til þess að koma í veg fyrir enn alvarlegri fylgikvilla og/eða 
til að draga úr einkennum. Læknirinn gæti frestað næsta skammti af KEYTRUDA 
eða stöðvað meðferðina.

Það sem þú þarft að  
vita um meðferðina

Hvernig er KEYTRUDA (pembrolizumab) gefið

KEYTRUDA er gefið á sjúkrahúsi undir eftirliti reynds læknis. Læknirinn gefur KEYTRUDA 
með innrennsli í bláæð.

Innrennslið tekur 30 mínútur. Vinsamlegast lesið fylgiseðil lyfsins til þess að sjá hver 
ráðlagður skammtur af KEYTRUDA er.

Fyrstu mánuðina getur æxlið stækkað áður en það fer að minnka eða ný æxli geta 
myndast. Ef æxlið virðist versna fyrst eftir að meðferð með KEYTRUDA hefst getur 
læknirinn haldið meðferðinni áfram ef heilsa er stöðug og hann mun athuga aftur hvort þú 
svarir meðferðinni.

Mikilvægt er að þú komir til læknisins þegar þú átt pantaðan tíma, svo hann geti fylgst 
með framförum og gefið KEYTRUDA. Ef þú kemst ekki þegar þú átt pantaðan tíma skaltu 
strax hringja í lækninn og fá nýjan tíma.

Ef þú hættir meðferðinni eða gerir hlé á henni getur verkun lyfsins horfið. Þú skalt ekki 
hætta meðferð með KEYTRUDA nema ræða það við lækninn fyrst.
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Ef þú færð aukaverkanir, þar á meðal aukaverkanir sem ekki eru taldar upp hér, 
skaltu hafa samband við lækninn.

Láttu lækninn tafarlaust vita  
ef eitthvert þessara einkenna kemur fram

Aukaverkun Einkenni sem geta falið í sér

Lungu 
(bólga í lungum)

•  Mæði
•  Brjóstverk
•  Hósta

Þarmar 
(bólga í þörmum)

•  Niðurgang eða tíðari hægðir en venjulega
•  Svartar, tjörulíkar, límkenndar hægðir eða blóðugar 
    eða slímugar
•  Verulega kviðverki eða eymsli í kvið
•  Ógleði eða uppköst

Lifur  
(bólga í lifur)

•  Ógleði eða uppköst
•  Minnkaða svengdartilfinningu
•  Verk hægra megin í kvið
•  Gula húð eða augnhvítu
•  Dökkt þvag
•  Mar eða blæðingu af minna tilefni en venjulega

Nýru (bólga í nýrum) •  Breytingar á magni eða lit þvags

Vandamál í kirtlum 
sem framleiða hormón 
(einkum í skjaldkirtli, 
heiladingli og nýrnahettum)

•  Hraðan hjartslátt
•  Þyngdartap eða þyngdaraukningu
•  Aukna svitamyndun
•  Hárlos
•  Kuldatilfinningu
•  Hægðatregðu
•  Dýpri rödd
•  Vöðvaverki 
•  Sundl eða yfirlið
•  Þrálátan höfuðverk eða óvenjulegan höfuðverk

Sykursýki tegund 1 •  Aukna svengdar- eða þorstatilfinningu
•  Aukna þvaglátsþörf
•  Þyngdartap



6

Mikilvægt er að vera vakandi fyrir einkennum 

Ef þú tekur eftir einhverjum einkennum meðan á KEYTRUDA (pembrolizumab) meðferð 
stendur skaltu strax tala við lækninn. Athugaðu að aukaverkanir geta enn komið fram eftir að 
þú hefur fengið síðasta skammtinn af KEYTRUDA.

Ákveðin lyf eins og barksterar geta verið notuð til að koma í veg fyrir enn alvarlegri fylgikvilla 
og til að draga úr einkennum. Læknirinn getur frestað meðferðinni eða stöðvað hana fyrir fullt 
og allt ef aukaverkanirnar eru mjög alvarlegar.

Mikilvægt er að þú reynir ekki að greina eða meðhöndla aukaverkanirnar sjálf/sjálfur.

Hvað á að gera ef einkenni koma fram 
þegar þú ert á ferðalagi 

Mikilvægt er að hafa samband við lækninn í hvert skipti sem einkenni koma fram. 
Hafðu öryggiskortið fyrir KEYTRUDA með samskiptaupplýsingum um lækninn ávallt 
meðferðis svo hægt sé að ná í hann í neyðartilvikum. Í öryggiskortinu eru mikilvægar 
upplýsingar um einkenni sem þarf að tilkynna heilbrigðisstarfsfólki sem annast þig 
meðan þú ert að heiman. Aðrir læknar fá þannig einnig upplýsingar um að þú ert 
á meðferð með KEYTRUDA.

Hafðu samband við lækninn ef þú hefur spurningar um KEYTRUDA eða verkun þess.

Vertu vakandi fyrir aukaverkunum

Hafðu öryggiskortið fyrir 
KEYTRUDA ávallt meðferðis.
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Hafðu hugfast

Meðferð með KEYTRUDA (pembrolizumab) getur stundum haft aukaverkanir, 
sumar alvarlegar. Þær geta komið fram hvenær sem er meðan á meðferð stendur eða 
jafnvel eftir að meðferð er lokið.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef einhverjar aukaverkanir koma fram.

Þetta á einnig við um hugsanlegar aukaverkanir sem ekki koma fram í fylgiseðli.

Hafðu öryggiskortið fyrir KEYTRUDA ávallt á þér.

Ræddu við lækninn ef þú hefur spurningar um KEYTRUDA eða verkun þess. 
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