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Caelyx
Indikasjon:

Monoterapi for pasienter med metastaserende CA MAMMAE
hvor det er økt risiko for hjertekomplikasjoner.

Behandlingsplan:

Kur hver 4. uke inntil progresjon eller uakseptabel toxisitet

Evaluering:

Etter hver 3. kur.

Forundersøkelser:

EKG

Administrering:
Stoff
Dose
Caelyx

Utblanding

Infusjonstid

40 mg/m2

Doser < 90 mg: i 250 ml Glukose 5 % Første kur: 90 min.
Doser > 90 mg: i 500 ml Glukose 5 % Resterende kurer: 60 min.
NB! Fyll alltid iv-settet med Glukose 5 % (se eget arbeidsskjema).

Kurdag
1

Eget infusjonsskjema: Se her.
Dosejusteringsskjema - hematologisk:
Neutrofile
> 1.5- 1.9
1.0 - < 1.5

Trombocytter
75-150
50 - <75

0.5 - < 1.0

25 - < 50

< 0.5

< 25

Caelyx
Gi ny dose
Vent til neutrofile > 1.5 og trc > 75. Doser videre uten
dosereduksjon
Vent til neutrofile > 1.5 og trc > 75. Doser videre uten
dosereduksjon
Vent til neutrofile > 1.5 og trc > 75. Ny dose med 25%
dosereduksjon

Begrensende toksisitet er i hovedsak hudtoksisitet (PPE) og stomatitt.
Dosejustering PPE-reaksjoner – se under:
Toksisitets grad
0
(ingen symptomer).
1
(lett erytem, hoven eller
flassende hud, påvirker ikke
daglige aktiviteter).
2
Erytem, hoven, flassende hud,
blemmer eller sår <2 cm .
Påvirker, men hindrer ikke
daglige aktiviteter.
3
Sår eller blemmer som
forvansker daglige aktiviteter.
Kan ikke bruke vanlige klær.
4
Infeksiøse komplikasjoner,
sengeliggende, sykehus innleggelse.
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Antall uker etter behandling:
Standardintervall
se under*
Gi ny dose.

Standardintervall*
+ 1 uke
Gå tilbake til standard
intervall.
Gi ny dose. Hvis pas. har
hatt grad 3-4 reaksjon vent
1 uke.

Standardintervall*
+ 2 uke
Gå tilbake til standard
intervall.
25% dosereduksjon, gå
tilbake til standard
intervall.

Vent ytterligere 1 uke.

25% dosereduksjon, gå
tilbake til standard
intervall.

Vent ytterligere 1 uke.

Vent ytterligere 1 uke.

Avbryt behandlingen.

Vent ytterligere 1 uke.

Vent ytterligere 1 uke.

Avbryt behandlingen.

Gi ny dose. Hvis pas.
tidligere har hatt grad 3-4
reaksjon vent ytterligere 1
uke.
Vent ytterligere 1 uke.
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Blodprøvekontroll:

Hb, neutrofile, hvite, trombocytter ca dag 21 (”forsinket” nadir).

Anmerkning:
 Caelyx

- Vevsirriterende stoff. Is ved ekstravasal infusjon.
- Urinen kan bli rødfarget.
- Pasienten bør overvåkes de første 10-15 min av infusjonen da det kan
inntre infusjonsreaksjoner. Normalt ikke fare for anafylaksi. Dersom
reaksjoner som varmefølelse i ansiktet, pustevansker, frysninger, tegn til
BT-fall, stoppes infusjonen umiddelbart, og passende premedisinering gis
(antihistamin, steroider). Infusjonen kan gjenopptas når symptomene har
gitt seg med dobbelt så lang infusjonstid. Ved neste kur gis da
premedikasjon før oppstart av kur.
- PPE (Palmo-Plantart Erytem); ”hånd-fot syndrom” (hudreaksjoner)
kan være dosebegrensende. Oppstår hos ca 6 % av pas. Utslett (rødme,
ømhet, hevelse, flassing, små hvite blemmer) som først og fremst rammer
håndflater og fotsåler. Også andre hudområder som utsettes for
trykk/gnisninger. Ved å utsette neste behandling til sympt. har gitt seg (12 uker), vil utslettet vanligvis være lite plagsomt og forsvinner av seg
selv.!
Se eget pasientinformajonsskriv neste side!

- Mucositt kan forekomme. For å redusere sjansen for å få mucositt bør man
ikke spise og drikke for varm og sterkt krydret mat uken etter infusjonen.
- Obs diabetespasienter da Caelyx gis med Glukoseløsning.
 Hårtap:

- Nei.

 Kvalme:

- Moderat. Kvalmestillende: Ondansetron 8 mg x 2 dgl.

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65
Se neste side for pasientinformasjon.
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Pasientinformasjon vedr. hudreaksjoner (PPE).
(Tatt fra Schering Plough’s

informasjonshefte.)

Allment:
Kontroller daglig alle steder på kroppen der hud ligger mot hud, hudfolder og
steder der huden utsettes for trykk, støt eller friksjon. Obs. hender, fotsåler,
armhuler, mellom knær og lår.
Oppdager du rødme, opphovning, ømhet, flassing eller blærer på huden må
du informere din lege/sykepleier.
4 -7 dager etter Caelyx infusjon:
Du bør sitte og ligge på myke flater
Unngå hud mot hud (legg evt på gasbind, vaselin)
Bruk ikke stramtsittende bandasjering eller tape på huden
Benytt pysjamas og plasser en pute mellom knærne når du sover
Unngå aktiviteter der det er risiko for at hudflater gnis mot hverandre
Hard trening skal unngås helt
Unngå å gå mye, lange turer
Bruk myke, løstsittende sko
Unngå for mye varmt vann
- karbad, boblebad, badstue
- bruk lunkent vann hvis du skal dusje, ikke varmt
- varme fotbad
- vaske opp for hånd

Fra 7 dager etter Caelyx infusjon:
Etter 7 dager har toppnivået av Caelyx i huden passert, og du trenger ikke
lengre følge de ovennevnte forholdsregler.
Etter dette tidspunkt kan t.o.m. varmt vann være til hjelp. Varmt vann øker
blodsirkulasjonen og lymfedrenasjen i huden, som igjen trolig øker fjerningen
av legemiddelet i huden.
Lindrende prosedyrer:
Følges de 3 første dagene etter Caelyxbehandlingen, og opptil 6 dager dersom
symptomene ikke går over.
- Sug på isbiter eller spis is
- Avstå fra varm og krydret mat og drikke
- Hold hender og føtter i kaldt vann ved behov
- Bruke myke løstsittende sko
- Ta kalde bad
-

DMSO/betnovat krem påføres affiserte områder 2 ganger daglig.
- 20 ml DMSO blandes i 20 g Betnovat krem. Kremen er holdbar i 3 måneder.
Lages på apotek

-

Vit. B6 (Pyridoxin) 100 mg x 2 daglig i 2 uker etter hver infusjon anbefales.
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