För patienter och deras nära och kära

Din guide till behandling
med OFEV® (nintedanib)
för systemisk skleros
med interstitiell
lungsjukdom(ILD)
För patienter med
systemisk skleros
med lungfibros

Om systemisk skleros med
interstitiell lungsjukdom
Om du läser den här guiden har du fått
diagnosen systemisk skleros med interstitiell
lungsjukdom (ILD) och kommer snart inleda
en behandling med OFEV® (nintedanib).
Det är viktigt att du stärker dig själv genom att
lära dig så mycket som du kan om din sjukdom
och behandling. Du har säkert många frågor.
Den här guiden är utformad för att hjälpa dig
att förstå systemisk skleros med ILD och din
behandling med OFEV®.
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Om systemisk
skleros med ILD

Systemisk skleros (kallas även
sklerodermi) är en sällsynt
sjukdom som påverkar personer
på olika sätt. Den tillhör en
familj av sjukdomar som skadar
bindväven som finns i nästan
alla delar av kroppen.
Det finns två huvudsakliga
typer av systemisk skleros–
Den första är begränsat kutan
och påverkar hud och vävnad
begränsat till händer, ansikte,
fötter och underarmar. Den
kan också påverka organen
i kroppen, t.ex. lungor, hjärta,
njurar och mag-tarmkanalen.
Den andra undertypen är
diffus kutan systemisk skleros
där hudsymtomen kan påverka
vilket område som helst på
kroppen. Andra organ
i kroppen påverkas också.

Vad händer vid systemisk
skleros med ILD?
Patienter som har begränsat eller diffus
kutan systemisk skleros är i riskzonen för
att utveckla ILD. Vid systemisk skleros med
ILD blir lungvävnaden tjock, styv och får
permanenta ärr. Den medicinska termen
för denna ärrbildning är lungfibros.
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har att göra med lungorna

Fibros

en ökning av ärrvävnad

Tecken och symtom på systemisk skleros
med ILD utvecklas under flera månader eller
år, så det är viktigt att din läkare kontrollerar
förekomsten av dessa symtom regelbundet.
I takt med att det bildas mer ärrvävnad
i lungorna blir det allt svårare att andas.
Detta beror på att mindre syre kan passera
genom lungorna till blodet och sprida sig
i din kropp. Mindre syre i kroppen kan leda
till att du kan känna dig andfådd och
tröttare under dagliga aktiviteter.
Tyvärr kan den progressiva ärrbildningen
i lungorna också öka risken för tidig död.
Det är därför det är så viktigt att behandla
ILD-delen av din sjukdom så snart du får
den här diagnosen för att hjälpa till att
bevara lungfunktionen så länge som möjligt.
4

Frisk lunga jämfört med lunga
med systemisk skleros med ILD
Vid systemisk skleros med ILD får alveolerna
och bronkiolerna i lungorna oåterkalleliga
skador av fibros, eller ärrbildning.
Normala luftsäckar
Luftsäckar

O2

Frisk lunga

Små
blodkärl

CO2

Skadade luftsäckar och fibros

O2

Lunga med ILD

CO2

Bronkiol

O2

Luftsäckar
(alveoler, lungblåsor)

CO2

Små
blodkärl

Tre saker du behöver veta
om lungfibros
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Restriktiv: Lungfibros orsakar
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Oförutsägbar: Lungfibros utvecklas
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ärrbildning i lungorna, vilket gör
det svårt för dem att blåsas upp
och absorbera tillräckligt med syre.

i olika takt för olika personer.
Vissa kan vara stabila under långa
perioder medan andra kan förvärras
snabbt utan förvarning.

Permanent: Lungskadorna som
orsakas av lungfibros är oåterkalleliga.
Det är därför det är så viktigt att göra
allt du kan för att fördröja försämringen
av lungfunktionen så länge som möjligt.

För personer med systemisk
skleros med ILD är det viktigt att:
• Följa behandlingsplanen som
rekommenderas av din läkare
• Tala om för din läkare hur du mår,
också vid eventuella förändringar
i din hälsa
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Tecken och symtom på
systemisk skleros med ILD
Symtomen på systemisk skleros med ILD
kan vara olika för varje person och är också
ospecifika. Detta innebär att symtomen
kan orsakas av andra uttryck för systemisk
skleros och inte av ILD.

Några vanliga symtom är:

Andfåddhet
(kallas också dyspné)
som kan förvärras

Svaghet

Viktnedgång

Kronisk
torrhosta

Yrsel

Trötthet

Aptitlöshet

Blå läppar,
nagelbäddar och hud
(cyanos), som kanske
redan ses som en del
av Raynauds fenomen

Diagnostisera och följa upp
din sjukdom
Högupplöst datortomografi (HRCT)
av bröstkorgen är ett viktigt verktyg som
används vid diagnos av systemisk skleros
med ILD och ibland även för att kontrollera
sjukdomens utveckling. Sjukdomsutveckling
innebär att tecken och symtom på en
sjukdom blir värre. Med HRCT kan din läkare
se strukturen i lungorna för att upptäcka
ändringar som orsakats av systemisk skleros
med ILD.

HRCT-bild av bröstkorgen.
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Två viktiga tester som kan göras vid
diagnosen och även regelbundet är
FVC (forcerad vitalkapacitet) och DLCO
(lungornas diffusionskapacitet för kolmonoxid).
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FVC

FVC, forcerad vitalkapcitet, är ett
mått på den totala mängden luft
som du klarar att blåsa ut i en
kraftig utandning. Det mäts med
ett spirometritest.
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DLco

DLCO visar på hur effektivt syre
överförs från alveolerna till
blodomloppet. Det mäts genom
att andas in luft som innehåller
en mycket liten mängd
kolmonoxid, hålla andan i 10
sekunder och till slut andas ut
i kolmonoxiddetektor.

Övervaka
behandlingen

Lungfunktionstester

OFEV® (nintedanib) används
för att behandla systemisk
skleros med ILD
Vad är OFEV®?

OFEV® (nintedanib) är ett receptbelagt
läkemedel som används för att behandla
systemisk skleros med ILD.

Hur fungerar OFEV®?
OFEV® minskar mängden
fibros som kan bildas i dina
lungor.
Hos personer med systemisk
skleros finns en överaktivitet
hos celler som producerar
ärrvävnad. OFEV® dämpar
aktiviteten på dessa celler,
vilket hjälper till att sakta
ned ansamlingen av
ärrvävnad i lungorna.
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Om OFEV®

Det är viktigt att förstå att OFEV® inte kan
göra något åt lungskadorna som redan har
inträffat, eller åt symtom såsom andnöd som
du kanske redan har. Men det kan hjälpa till
att bromsa in förlusten av lungfunktionen.

Därför kan din läkare ha
ordinerat OFEV® för dig
OFEV® (nintedanib) har visat sig sakta
ner förlusten av lungfunktionen vid
systemisk skleros med ILD.

OFEV® saktar ned försämringen
av lungfunktionen
I den största medicinska studie som har
utförts på patienter som har systemisk
skleros med ILD bevisades det att
OFEV® bromsade försämringen av
lungfunktionen hos patienter som
tog OFEV® jämfört med patienter
som tog placebo – ett piller som inte
innehåller något läkemedel.
Detta resultat fastställdes genom
att testa patienters FVC, forcerade
vitalkapacitet, under under
1 års behandling.

Behandling med OFEV® kan hjälpa
till att bevara lungfunktionen
hos patienter som har systemisk
skleros med ILD.
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Viktig information om OFEV®

Innan du börjar OFEV®-behandlingen:
För att hjälpa dig att förstå din behandling
med OFEV® (nintedanib) kommer din läkare
att tala med dig om detta läkemedel, hur du
tar OFEV® och vad du kan förvänta dig av
behandlingen. Du måste besöka din läkare
regelbundet så att du kan följas upp.

Innan du börjar ta OFEV® ska du tala
med din läkare eller apotekspersonal
om du:
har eller har haft leverproblem
har eller har haft problem med njurarna
 p
 ersonligen eller inom familjen har en
sjukdomshistoria med blödningsproblem
t ar blodförtunnande läkemedel för
att förhindra blodproppar
t ar pirfenidon eftersom det ökar risken
för biverkningar
 ar eller har haft problem med hjärtat
h
(till exempel, en hjärtattack)
 yligen opererats eller kommer att
n
genomgå en operation
har högt blodtryck
 ar haft en aneurysm eller skadade
h
blodkärl

Baserat på denna information kan
din läkare utföra vissa blodprov
eller tester och diskutera resultaten
med dig för att avgöra om du kan
få OFEV®.
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Fall då OFEV® inte bör användas:
• Om du är yngre än 18 år
• Om du är allergisk mot nintedanib,
jordnötter eller soja, eller någon
annan beståndsdel* i OFEV®
• Om du är gravid, tror att du kan vara
gravid eller planerar att skaffa barn,
ska du inte ta OFEV®
• Om du ammar ska du inte ta OFEV®
eftersom det kan vara skadligt för
ammande barn
• Ta inte OFEV® under graviditet, det kan
orsaka fosterskador
Fertila kvinnor måste använda effektiva
preventivmetoder medan de tar OFEV®
och i minst 3 månader efter den sista
dosen av OFEV® tas. En ytterligare form
av preventivmedel, såsom en pessar,
bör också användas medan du tar OFEV®.
Tala om för läkare eller apotekspersonal
omedelbart om du blir gravid medan
du behandlas med OFEV®.

*Hjälpämnen: gelatin, glycerol, ister, svart järnoxid, röd järnoxid, gul
järnoxid, medellånga triglyceridkedjor, propylenglykol, schellack,
sojalecitin, titandioxid.

Behandling med OFEV® kan bidra till
att bromsa utvecklingen av systemisk
skleros med ILD.

Hur och när du ska ta OFEV®
En kapsel, två gånger dagligen

Ta alltid OFEV® (nintedanib) exakt
enligt läkarens eller apotekspersonalens
anvisningar. Rådfråga läkare eller
apotekspersonal om du är osäker.
Rekommenderad daglig dos av OFEV® är en
150 mg kapsel två gånger per dag, med cirka
12 timmars mellanrum, vid ungefär samma
tidpunkt varje dag.
För patienter med lindrig leversjukdom är
den rekommenderade dagliga dosen 100 mg
som tas två gånger om dagen. Din läkare ska
inte ordinera OFEV® om du har måttlig eller
svår leversjukdom.
Om du har problem med att öppna
blisterförpackningen finns det hjälpmedel
tillgängliga. Rådfråga din läkare eller
sök online.

När du ska ta OFEV®
Till exempel:

En kapsel OFEV®
vid 8:00 och
En kapsel OFEV®
vid 20:00
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Hur du tar OFEV®
Ta OFEV® med mat och drick
ett glas vatten.

Du får inte tugga eller krossa
kapseln.
Om du missar en dos, hoppa
över den och ta din nästa dos
vid nästa schemalagda tidpunkt.
Ta inte 2 doser på samma gång.

Det är viktigt att du fortsätter att ta OFEV®
såvida inte din läkare rekommenderar
att du avslutar behandlingen.

Ta OFEV®

Om du har tagit för stor mängd
OFEV® (mer än 300 mg på en
dag) ska du kontakta läkare eller
apotekspersonal omedelbart, även
om du inte har några symtom.

Ta reda på vilka biverkningar
du bör hålla utkik efter
Liksom alla läkemedel kan OFEV®
orsaka biverkningar

Apoteket eller din läkare kan ge dig råd om
hur du hanterar biverkningarna. Din läkare
kan besluta att minska din dos av OFEV®
(nintedanib) eller avbryta behandlingen.
Tala med din läkare om eventuella
befintliga mag-tarmproblem innan du
inleder behandlingen med OFEV®.
Rekommenderade sätt att hantera diarré,
illamående och kräkningar finns
på sida 22 till 24.
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När du har tagit OFEV® ska du
omedelbart tala om för din läkare
om du upplever följande:
• Diarré, det är viktigt att behandla den tidigt
• Om du kräks eller känner dig sjuk
(illamående)
• Om du har oförklarliga symtom såsom
gulnande hud eller gula ögonvitor (gulsot),
mörk eller brun (tefärgad) urin, smärta
i övre högra delen av magområdet (buk),
att du blöder eller får blåmärken lättare
än normalt, eller känner dig trött. Allt detta
kan vara tecken på allvarliga leverproblem

(Listan fortsätter på nästa sida)

Hantera
biverkningar

• Svår smärta i magen, feber, frossa, illamående,
kräkningar eller stel eller uppsvälld mage,
eftersom detta kan vara symtom på ett hål
i tarmväggen (gastrointestinal perforation).
Dessutom ska du tala om för din läkare om
du haft magsår eller divertikulär sjukdom
förut, eller om du samtidigt behandlas med
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
(används för att behandla smärtlindring
och svullnad) eller steroider (används mot
inflammation och allergier), eftersom detta
kan öka riskerna för hål i tarmväggen

När du har tagit OFEV® (nintedanib)
ska du omedelbart tala om för din
läkare om du upplever följande
(fortsättning från föregående sida):
• Om du har smärta, svullnad, rodnad,
eller värmekänsla i armar eller ben, eftersom
detta kan vara symtom på blodpropp
i en av dina vener (en typ av blodkärl)
• Om du känner tryck över bröstet eller
smärta, normalt på vänster sida av kroppen,
eller smärta i hals, käkar, axlar eller armarna,
har snabb hjärtrytm, andnöd, illamående
eller kräkningar, eftersom detta kan vara
symtom på en hjärtattack
• Om du får en större blödning
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Bild kommer senare

Patienter som tar OFEV®
kan uppleva biverkningar
som inte nämns här.
Var noga med att läsa bipacksedeln
som medföljer ditt läkemedel för mer
information om möjliga biverkningar.
Det är viktigt att alltid rapportera
oförklarliga men också väntade
symtom till din läkare utan dröjsmål.

Biverkningar som rör magtarmsystemet: vad du kan göra
Personer som tar OFEV® (nintedanib)
kan få biverkningar som påverkar magtarmsystemet, som diarré, illamående,
och kräkningar. Biverkningar som dessa kan
ofta hanteras med stödjande behandling
och/eller dosminskning eller ett avbrott
i medicineringen.

Förslag på hur du kan hantera diarré
Diarré kan leda till en förlust av vätska och
viktiga salter (elektrolyter, såsom natrium och
kalium) i din kropp. Vid de första tecknen
på diarré ska du dricka mycket vätska och
kontakta din läkare omedelbart. Din läkare
eller apotekspersonal kan rekommendera
lämplig diarrébehandling. Ha dessa
läkemedel hemma för att stoppa diarré
och ha dem med dig när du går ut. Det kan
vara en bra idé att sluta ta laxermedel eller
fibersupplement (såvida inte din läkare har
bett dig att göra det).
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Drick mycket vätska
• Att dricka vatten och andra
klara vätskor som äppeljuice,
sportdrycker, och buljong kan
hjälpa dig att undvika uttorkning

Ät enkel mat
• Livsmedel som vitt ris, bröd och pasta,
bananer, kyckling och kalkon är vanligtvis
lättsmälta och mindre sannolika att ge dig
orolig mage
• Undvik fet, mycket kryddad, söt eller
kryddstark mat, mjölk, koffein och alkohol,
eftersom de kan förvärra diarré

Du ska inte minska dosen eller avbryta
behandlingen utan att rådgöra med din
läkare först. I vissa fall kan din läkare
rekommendera att avbryta behandlingen
tillfälligt eller minska dosen för att
hantera biverkningarna.

Förslag på hur du kan hantera
illamående och kräkningar
Illamående och kräkningar kan vara obehagligt.
Händer det ofta kan det leda till uttorkning,
elektrolytobalans och viktminskning. Tala med
läkare eller apotekspersonal om du upplever
kräkningar eller om du har allvarligt illamående.
Det finns mediciner för att förebygga
kräkningar och illamående, men du kan ändå
ha illamående om du inte kräks. Tala med
läkare eller apotekspersonal innan du tar
någon medicin mot illamående eller kräkningar.

Ät och drick långsamt
• Undvik att ligga ner i minst
2 timmar efter måltider
• Servera mat kall eller
rumstempererad

Ät små
måltider
ofta under
dagen

• Undvik att dricka vätskor
med måltider
• Försök att undvika stark
smak och lukt

Om kräkning uppstår
• Drick klara vätskor
som vatten, äppeljuice,
sportdrycker, buljong eller
sodavatten (ginger ale)
• Pröva kex eller vanligt rostat
bröd när du känner för att äta
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Hantera biverkningar med
reducerad dos av OFEV®
Om du inte tolererar den
rekommenderade dosen av två
kapslar OFEV® (nintedanib) på 150
mg per dag kan din läkare minska
den dagliga dosen av OFEV®.
Du ska inte minska dosen eller avbryta
behandlingen själv utan att först rådfråga
din läkare.
Din läkare kan minska din rekommenderade
dos till två kapslar på 100 mg per dag
(totalt 200 mg nintedanib per dag).
I detta fall kommer din läkare att ordinera
OFEV® 100 mg kapslar för din behandling.

Tips för en hälsosammare
livsstil
Här är några tips på vad du kan göra för
att må så bra som möjligt – prata med din
läkare för ytterligare råd och hjälp:
Om du röker rekommenderas
du att sluta. Tala med din
läkare om vad du kan göra för
att sluta röka.
Håll dig så aktiv som möjligt–
det är viktigt att motionera
lungorna så mycket som möjligt.
Ät en hälsosam kost– bra näring
är viktigt för din allmänhälsa.
Få massor av vila för att hålla
energin på topp.
Försök ha en positiv inställning–
tala med din läkare om några
avslappningstekniker som kan
hjälpa dig.
Gå med i en stödgrupp– det är
bra att tala med någon annan
som behandlas för systemisk
skleros med ILD.
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Ytterligare behandlingar utan läkemedel
• Syrgassupport
• Lungrehabilitering: Ett program som
inkluderar träning, hälsoutbildning och
andningsövningar för personer som har
vissa lungsjukdomar eller lungproblem
orsakade av andra tillstånd

• Lungtransplantation: Kirurgi som
ersätter en sjuk patients lunga med
en frisk lunga från en donator
• Symtomhantering (palliativ vård):
Individuell vård utformad för en
patients komfort

Tips för behandling

Ofev® (nintedanib) kapslar. Används för att behandla idiopatisk lungfibros (IPF), andra kroniska fibrotiserande
interstitiella lungsjukdomar (ILDsjukdomar) som förvärras och systemisk sklerosassocierad interstitiell
lungsjukdom (SScILD) hos vuxna. Ofev bromsar tilltagande ärrbildning och stelhet i lungorna.
Använd inte Ofev om du är allergisk mot nintedanib, jordnötter eller soja. Använd inte om du planerar att
bli eller är gravid, du måste göra ett graviditetstest innan behandling påbörjas. Du ska inte amma under
behandlingen. Innan du börjar behandlingen, berätta för läkaren om du har eller har haft problem med lever,
njurar, hjärta eller blödning. Kontakta genast läkare om du får diarré, kräkningar, tecken på leverproblem
(gul hud, mörkfärgad urin, smärta i buken, blåmärken, trötthetskänsla), svår magsmärta, svullnad med
rodnad och värmekänsla i arm eller ben (kan vara tecken på blodpropp), tryckkänsla eller smärta i bröstet
eller om du får en större blödning. Receptbelagt läkemedel. Läs bipacksedeln noga före användning.
Boehringer Ingelheim AB, tel 08-721 21 00. Datum för senaste ändring 07/2020.
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