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FLIRI (FLV + Campto)
Indikasjon:

Metastatisk Kolorectalcancer

Behandlingsplan:

Ny kur hver 2. uke

Evaluering:

Før hver 5. kur

Administrering:
Stoff

Dose mg/m2

Utblanding

Infusjonstid

Kurdag

Campto
(Irinotecan)

180 mg/m2

250 ml NaCl

1 time

1

5-FU

500 mg/m2

50 ml NaCl

< 5 min

1 og 2

20 – 30 min pause mellom 5FU og Kalsiumfolinat. Gi 500ml NaCl 9mg/ml
Kalsiumfolinat

100mg (enkeltdose) 100 ml NaCl

5-10 min

1 og 2

Eget infusjonsskjema: Se her.
Atropin 0,5 mg gis subcutant før Campto-infusjonen for å forebygge kolinergt syndrom.

Hematologisk toxisitet. Verdier ved tid for neste kur;

Neutrofile

Trombocytter
Campto

Medikamentdoser
5FU

> 1,5

> 100

180 mg/m2

500 mg/m2

1,0 - 1,5

75 - 100

Utsett og 145 mg/m2

Utsett og 400 mg/m2

Ved lavere verdier – utsett kur til tilfredstillende verdier og dosereduser som over. Ved fortsatt
problemer 115 mg/m2 Campto og 300 mg/m2 5FU. Ytterligere dosereduksjon er ikke
hensiktsmessig og kuren må seponeres. Ved palliative kurer kan man utvise et visst skjønn når
det gjelder å velge mellom dosereduksjon, utsettelse eller å øke intervallene
Blodprøver før første kur og senere hver 2. kur: Hb, hvite, neutrofile, trombocytter, kreatinin.
Blodprøver før hver kur: Hb, hvite, neutrofile, trombocytter.
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Bivirkninger
GI-toxisitet:
Ved diarre og mucositt grad  2; utsettes kur til oppnådd grad 1 og dosereduser
som ved hematologisk toxisitet. Vær obs på dehydrering.

Akutt kolinergt syndrom (Irinotecan):
Symptomer: Svette, magekrampe, økt spytt-sekresjon, tåreflod, synsforstyrrelser.
Kan oppstå i løpet av Campto-infusjonen og umiddelbart etterpå. Kort varighet
og er aldri livstruende.
For å forbygge dette gir vi Atropin 0,5 mg sc før kur.
Diarè/sendiarè (Irinotecan):
Vanligvis oppstår diarèen ca. 5 dager etter kur, og varer gjennomsnittlig i ca. 1-2
dager. Kan bli svært alvorlig dersom den ikke behandles med medikamenter.
Behandling av diarè: Ved første løse avføring tas 2 tbl. Imodium og deretter 1
tbl. hver 2. time i minst 12 timer, og uansett fortsette i 12 timer etter siste løse
avføring. Dersom diarèen varer > 24 timer, skal avdelingen kontaktes. Imodium
skal ikke tas i mer enn 48 timer. Ved diarè som varer mer enn 24 timer, vil legen
vurdere om pasienten skal behandles med antibiotika tbl. (Ciproxin).
Kvalme:

Kvalmeprofylakse:
Dag 1: Zofran 8 mg x 2 iv/po + Fortecortin 16 mg x 1 iv/po
Dag 2: Zofran 8 mg x 2 peroralt.

Hårtap:

Ja, parykk-behov

Spørsmål kan rettes til Kreftavdelingen, tlf. 77 62 67 65
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