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EFFENTORA – LäkEmEdEL FöR bEhANdLiNg 
Av gENOmbROTTssmäRTA vid cANcER 
guidE FöR pATiENTER Och ANhöRigA

Du har ordinerats läkemedlet Effentora® för 
behandling av genombrottssmärta vid cancer.

Syftet med den här broschyren är att hjälpa dig 
komma ihåg det viktigaste av det som din läkare 

berättat för dig om behandlingen.

buckal fentanyltablett

Om du har frågor om användningen av Effentora®, 
vänd dig till din läkare eller apotekspersonalen.





buckal fentanyltablett

Vad är EffEntOra® 
Och Vad anVänds 
dEt för?

Läs noga igenom den fullständiga produkt-
informationen i bipacksedeln som finns i 
Effentora®-förpackningen.

•	 Effentora®	 är	 ett	 smärtstillande	 läkemedel	 som	
hör	till	läkemedelsgruppen	opioider.	Det	används	
för	behandling	av	genombrottssmärta	hos	vuxna	
cancerpatienter,	 som	 redan	 tar	 andra	 opioider	
mot	ihållande	cancersmärta.	

•	 Genombrottssmärta	 vid	 cancer	 är	 smärta	 som	
uppträder	 plötsligt	 trots	 regelbunden	 underhålls-
medicinering	med	smärtstillande	opioider	(smärtan	
”bryter	igenom”	basbehandlingen).
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ObsErVEra följandE 
innan du börjar 
anVända EffEntOra®:

Läs noga igenom bipacksedeln i 
Effentora®-förpackningen.

•	 Effentora®	är	endast	avsett	att	användas	i	samband	
med	regelbunden,	daglig	behandling	med	smärt-
stillande	opioider.	Du	måste	ha	fått	regelbunden	
opioidbehandling	 mot	 ihållande	 cancersmärta	
under	 minst	 en	 vecka	 innan	 behandling	 med	
Effentora®	får	påbörjas.

•	 Avsluta	 aldrig	 en	 pågående	 opioidbehandling	
medan	 du	 tar	 Effentora®	utan	 att	 först	 rådfråga	
läkare.

•	 Effentora®	får	aldrig	användas	för	behandling	av	
andra	smärtor	än	genombrottssmärta	vid	cancer.	
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anVändning aV 

EffEntOra®

Effentora®	buckaltabletter	är	endast	av-
sedda	att	användas	i	munhålan.	

Det	innebär	att	du	ska	placera	tabletten	
i	 munnen,	 antingen	 mellan	 tandköttet	
och	kinden	eller	under	tungan.	Tabletten	
löses	sedan	upp	och	det	frigjorda	 läke-
medlet	upptas	genom	slemhinnan	direkt	
i	blodomloppet.	Genom	att	ta	medicinen	
på	detta	sätt	upptas	den	snabbt	och	ger	
snabbare	smärtlindring.

öppNA 
FöRpAckNiNgEN
•	 Öppna	 inte	 blisterförpack-

ningen	 förrän	 du	 är	 redo	
att	 ta	 tabletten.	 Tabletten	
ska	 användas	 omedelbart	
efter	att	den	 tagits	ur	 för-
packningen.

•	 Ta	loss	en	individuellt	förpackad	tablett	från	blisterkartan	
genom	att	dra	längs	perforeringen.

•	 Böj	blisterenheten	längs	den	tryckta	linjen.
•	 Dra	av	folien	på	baksidan	av	blisterenheten.

1

Försök INTE Trycka uT TablETTEN gENom 
FolIEN. DET kaN skaDa TablETTEN.
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 Lägg TAbLETTEN pÅ pLATs

käNN TAbLETTEN i muNNEN

•	 Ta	ut	tabletten	ur	blisterenheten	och	placera	
den	genast	mellan	kinden	och	tandköttet	eller	
under	tungan	(se	bilderna).	Du	ska	inte	krossa	
eller	dela	tabletten.

•	 Du	ska	inte	bita,	suga,	tugga	eller	svälja	ta-

•	 Låt	tabletten	ligga	kvar	mellan	kinden	och	tandköttet	till	den	har	
lösts	upp	fullständigt.	Det	brukar	ta	cirka	14–25	minuter.

•	 Du	kan	känna	ett	lätt	bubblande	mellan	tandköttet	och	kinden	
när	tabletten	löses	upp.	

•	 Om	det	finns	kvar	tablettrester	efter	30	minuter,	kan	du	svälja	
dem	med	ett	glas	vatten.

2

3

bletten,	eftersom	den	smärtstillande	effekten	
då	 blir	 mindre	 än	 om	 läkemedlet	 används	
enligt	anvisningarna.
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hur börjar jag 
EffEntOra®-
bEhandlingEn?

•	 Ta	den	dos	Effentora®	som	du	blivit	ordinerad	så	snart	
en	episod	med	genombrottssmärta	börjar.

•	 Startdosen	är	100	mikrogram.	Under	tiden	du	och	din	
läkare	söker	er	fram	till	vilken	dos	av	Effentora®	som	
är	lämpligast	för	att	lindra	din	genombrottssmärta,	kan	
läkaren	 instruera	 dig	 att	 ta	mer	 än	 en	 tablett	 under	
samma	episod.	Läkaren	ger	dig	närmare	instruktioner	
om	hur	du	tar	100	och	200	mikrogramstabletter.

•	 Genom	 att	 följa	 din	 läkares	 anvisningar	 under	 denna	
dostitreringsfas	 och	 berätta	 för	 läkaren	 hur	 det	
känns,	kan	du	hjälpa	 läkaren	att	hitta	den	dos	som	
passar	just	dig.

•	 Anteckna	de	doser	du	tar	i	tabellerna	på	efterföljande	
sidor,	så	kommer	du	lättare	ihåg	vilken	dos	du	ska	ta	
nästa	 gång	 (särskilt	 om	 den	 dos	 du	 tagit	 inte	 hade	
tillräckligt	smärtstillande	effekt).
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Ta ytterligare en 100 mikrogramstablett*

100 MIKROGRAM

Om du är osäker, vänd dig  
till din läkare.

Ta	en	Effentora®-tablett	med minsta styrka		
(100	mikrogram,	tabletten	har	siffran	1)

Har smärtan lindrats tillräckligt efter 30 minuter?

Rätt dos för dig är 
100 mikrogram.

Börja behandlingen av nästa episod av 
genombrottssmärta med en 200 mikrogramstablett**

JA  NEJ

*	Se	produktresumén	för	fullständig	information.
**	Om	det	behövs	mer	än	en	100	µg-tablett	läggs	en	tablett	i	
vardera	kindhålan.

första EPisOd aV 
gEnOMbrOttssMärta

läkaren försöker med 
din hjälp hitta en dos 
som är tillräcklig för att 
lindra dina smärtor.

Vänta minst 4 timmar innan                                                 
du behandlar nästa episod av  

genombrottssmärta med Effentora.

Kryssa	i	den	dosstorlek		
du	tog	nyss



Ta ytterligare en 200 mikrogramstablett*

200 MIKROGRAM

Om du är osäker, vänd dig  
till din läkare

Ta	en 200 mikrograms Effentora®-tablett  
(tabletten	har	siffran	2).

Har smärtan lindrats tillräckligt efter 30 minuter?

Rätt dos för dig är 
200 mikrogram 

Börja behandlingen av nästa episod av 
genombrottssmärta med två 200 mikrogramstabletter**

JA NEJ

*	Se	produktresumén	för	fullständig	information.
**	Om	det	behövs	mer	än	en	100	µg-tablett	läggs	en	tablett	i	
vardera	kindhålan.

nästa EPisOd aV  
gEnOMbrOttssMärta

läkaren försöker med  
din hjälp hitta en dos  
som är tillräcklig för att 
lindra dina smärtor.

Kryssa	i	den	dosstorlek		
du	tog	nyss	8 9

Vänta minst 4 timmar innan                                                 
du behandlar nästa episod av  

genombrottssmärta med Effentora.
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Ta ytterligare en 200 mikrogramstablett*

400 MIKROGRAM

Om du är osäker, vänd dig 
till din läkare.

Ta	två 200 mikrograms Effentora®-tabletter  
(tabletterna	har	siffran 2).

Har smärtan lindrats tillräckligt efter 30 minuter?

Rätt dos för dig är 
400 mikrogram 

 Börja behandlingen av nästa episod av 
genombrottssmärta med tre 200 mikrogramstabletter**

JA NEJ

*	Se	produktresumén	för	fullständig	information.
**	Om	det	behövs	mer	än	en	100	µg-tablett	läggs	en	tablett	i	
vardera	kindhålan.

nästa EPisOd aV 
gEnOMbrOttssMärta

läkaren försöker med 
din hjälp hitta en dos 
som är tillräcklig för att 
lindra dina smärtor.

Kryssa	i	den	dosstorlek		
du	tog	nyss

Vänta minst 4 timmar innan                                                 
du behandlar nästa episod av  

genombrottssmärta med Effentora.
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Ta ytterligare en 200 mikrogramstablett*

600 MIKROGRAMläkaren försöker med 
din hjälp hitta en dos 
som är tillräcklig för att 
lindra dina smärtor.

Om du är osäker, vänd dig 
till din läkare.

Ta	tre 200 mikrograms Effentora®-tabletter  
(tabletterna	har	siffran	2).

Har smärtan lindrats tillräckligt efter 30 minuter?

Rätt dos för dig är 
600 mikrogram 

 Börja behandlingen av nästa episod av 
genombrottssmärta med fyra 200 mikrogramstablett**

  JA NEJ

*	Se	produktresumén	för	fullständig	information.
**	Om	det	behövs	mer	än	en	100	µg-tablett	läggs	en	tablett	i	
vardera	kindhålan.

nästa EPisOd aV 
gEnOMbrOttssMärta

Kryssa	i	den	dosstorlek		
du	tog	nyss

Vänta minst 4 timmar innan                                                 
du behandlar nästa episod av  

genombrottssmärta med Effentora.
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Ta koNTakT mED lÄkarE 
För aTT DIskuTEra aNDra 
bEHaNDlINgsalTErNaTIV

800 MIKROGRAMläkaren försöker med 
din hjälp hitta en dos 
som är tillräcklig för att 
lindra dina smärtor.

Om du är osäker, vänd dig 
till din läkare

Ta	fyra 200 mikrograms Effentora®-tabletter  
(tabletterna	har	siffran 2).

Har smärtan lindrats tillräckligt efter 30 minuter?

Rätt dos för dig är 
800 mikrogram

JA NEJ

*	Se	produktresumén	för	fullständig	information.
**	Om	det	behövs	mer	än	en	100	µg-tablett	läggs	en	tablett	i	
vardera	kindhålan.

nästa EPisOd aV  
gEnOMbrOttssMärta

Kryssa	i	den	dosstorlek		
du	tog	nyss
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bEhandling EftEr 
att läkarEn 
fastställt dEn 
läMPliga dOsEn 
för dig

•	 När	rätt	dos	för	dig	har	fastställts,	ska	du	som	
regel	bara	ta	en	tablett	med	just	den	dosen	vid	
varje	episod	av	genombrottssmärta.

•	 Ta	 Effentora®-tabletten	 så	 snart	 genom-
brottssmärtan	 börjar.	 Om	 din	 genombrottssmärta	
inte	 lindras	 efter	 30	 minuter,	 ta	 ytterligare	
endast	en	tablett.

•	 Kontakta	 din	 läkare	 om	 din	 fastställda	 dos	
Effentora®	 inte	 längre	 räcker	 för	 att	 lindra	
genombrottssmärtan.	 Läkaren	avgör	 då	om	din	
dos	behöver	ändras.

•	 Vänta	minst	4	timmar	innan	du	behandlar	nästa	
episod	av	genombrottssmärta	med	Effentora®.
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•	 Tala	med	din	läkare	om	du	fortlöpande	behöver	
ta	Effentora®	mer	än	fyra	gånger	per	dygn.

•	 Ändra	 inte	 dosen	 av	 Effentora®	 eller	 andra	
smärtmediciner	på	egen	hand.	Alla	förändringar	
av	dosen	måste	övervakas	av	din	läkare	och	ske	
enligt	läkarens	anvisningar.

•	 Kontakta	din	 läkare	om	du	är	osäker	på	dosen	
eller	 har	 frågor	 om	 användningen	 av	 detta	
läkemedel.

•	 Sluta	 använda	 Effentora®	 när	 du	 inte	 längre	
behöver	det.

Fortsätt den vanliga pågående 
opioidbehandlingen av ihållande 
bakgrundssmärta av cancer.
Ta	vid	behov	kontakt	med	läkare	för	
att	kontrollera	att	du	tar	rätt	dos.
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EVEntuElla 
biVErkningar aV 
EffEntOra®

•	 De	vanligaste	biverkningarna	är	yrsel,	illamående	och	
reaktioner	där	tabletten	appliceras.

•	 Om	 du	 upplever	 stark	 yrsel	 eller	 känner	 dig	 mycket	
sömnig	 redan	 innan	 tabletten	 lösts	 upp	 helt,	 skölj	
genast	munnen	med	vatten	och	spotta	ut	kvarvarande	
tablettbitar.	

•	 De	 allvarligaste	 biverkningarna	 är	 mycket	 långsam	
andning,	lågt	blodtryck	och	chock.	Om	du	blir	mycket	
trött	och	har	långsam	och/eller	ytlig	andning,	ska	du	
eller	den	som	vårdar	dig	kontakta	 läkare	omedelbart	
och	söka	akuthjälp.

•	 Mer	information	om	biverkningar	finns	i	bipacksedeln	
i	 Effentora®-förpackningen.	 Om	 du	 känner	 av	
biverkningar	 under	 Effentora®-behandlingen	 ska	 du	
tala	om	det	för	din	läkare.
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Varningar Och 
försiktighEts-
åtgärdEr

•	 Ge	aldrig	Effentora®-tabletter	 till	andra,	även	om	de	
har	samma	symptom	som	du.

•	 Effentora®	är	ett	mycket	starkt	läkemedel	och	det	kan	
till	och	med	vara	livsfarligt	om	det	tas	av	någon	annan	
än	dig	(i	synnerhet	barn).

•	 Förvara	Effentora®-tabletterna	på	säkert	ställe,	utom	
räck-	och	synhåll	för	barn	och	andra	som	läkemedlet	
inte	ordinerats	för.	Om	någon	tar	av	dina	Effentora®-
tabletter	 av	 misstag,	se	 till	 att	 personen	 genast	 får	
akutvård.

•	 Personen	måste	genast	kontakta	 läkare	och	kalla	på	
hjälp.

Om du tror att någon har tagit av dina 
Effentora®-tabletter av misstag, sök genast 
akut hjälp eller ring ambulans. Försök hålla 
personen vaken tills hjälp anländer.
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förVaring Och 
förstöring aV 
EffEntOra®-
tablEttEr

•	 Använd	 inte	 Effentora®-tabletter	 efter	 den	 sista	
förbrukningsdag	som	står	på	förpackningen.

•	 Förvara	tabletterna	i	originalförpackningen.	Produkten	
är	känslig	för	fukt.

•	 Läkemedel	 får	 inte	 kastas	 i	 avloppet	 eller	 bland	
hushållsavfall.	

•	 Fråga	 apotekspersonalen	 hur	man	 gör	med	 oanvänd	
medicin.	På	det	sättet	är	du	med	och	skyddar	miljön.

Om du har fler frågor om användningen 
av Effentora®, vänd dig till läkare eller 
apotekspersonal.
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förklaring till 
Viktiga tErMEr

•	 opioidbehandling av ihållande smärta är en 
medicinering,	 vars	 effekt	 varar	 minst	 8	 timmar.	
Sådana	läkemedelspreparat	kallas	också	långverkande	
läkemedel	 eller	 läkemedel	 med	 kontrollerad,	
modifierad	frisättning.	Kontinuerlig	opioidbehandling	
ges	vid	ihållande,	långvarig	smärta.

•	 genombrottssmärta vid cancer är smärta som	
uppträder	 plötsligt	 trots	 regelbunden	 medicinering	
med	 smärtstillande	 opioider	 (smärtorna	 "bryter	
igenom"	basbehandlingen).

•	 läkemedel för genombrottssmärta vid cancer	är	
en	medicin	som	är	avsedd	för	behandling	av	genom-
brottssmärta.	 Vanliga	 läkemedel	 vid	 behandling	 av	

genombrottssmärta	 är	 dels	 normalt	 frisättande	 lä-
kemedel	och	dels	snabbt	frisättande	opioidpreparat.	

•	 buckalhålan	är	fickan	mellan	kinden	och	tandköt-
tet.	Buckaltabletter	är	avsedda	att	appliceras	just	i	
denna	hålighet,	där	de	löses	upp.

•	 Ihållande smärta	är	en	förhållandevis	jämn	smär-
ta	som	pågår	dygnet	runt	utan	särskilda	smärttop-
par.	Läkaren	kan	också	kalla	denna	smärta	för	bak-
grundssmärta	eller	bassmärta.

•	 opioider	 är	 läkemedel	 som	 hör	 till	 gruppen	mycket	
starka	smärtstillande	medel.	Opioider	avlägsnar	inte	or-
sakerna	till	smärtan,	utan	de	påverkar	de	smärtbudskap	
som	går	till	hjärnan.	Opioiderna	dämpar	eller	förhindrar	
smärtbudskapen	 att	 nå	 hjärnan	 och	 ditt	 medvetande.	
Opioder	är	alltid	 receptbelagda.	Exempel	på	opioid-
läkemedel	är	morfin,	fentanyl,	oxikodon	och	kodein.	

•	 läkemedel som doseras i munhålan	är	läkeme-
del	som	är	avsedda	att	tas	upp	direkt	i	blodomloppet	
genom	munslemhinnan.

buckal fentanyltablett
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