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Om den här guiden

Din vårdgivare och du har beslutat att BAVENCIO (avelumab) i kombination med 
axitinib är rätt behandling för din njurcancer. Du kanske undrar vad som kommer 
att hända härnäst. Denna guide och bipacksedeln kan hjälpa dig att förbereda dig 
för det som väntar.

Kom ihåg att det är din kropp och din behandling – och att din åsikt spelar roll 
Öppen kommunikation är viktig. När dina vårdgivare vet hur du mår kan de ge dig 
stöd och hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din behandling.

Denna guide är inte avsedd att ersätta samtal med din vårdgivare. Din vårdgivare 
är en viktig del av din behandling, så tveka inte att ta kontakt om du har frågor eller 
bekymmer.

Spåra din behandling med ditt 
patientkort

Du kommer att få ett patientkort från din 
vårdgivare. 

Det ska fyllas i och du ska alltid ha det med 
dig. Visa upp det vid eventuell sjukvård eller 
besök på akuten så att ditt hälsovårdsteam 
får veta vilken behandling du för 
närvarande tar. Det är också viktigt att låta 
din tandläkare få reda på att du behandlas 
med en tyrosinkinashämmare (TKI) som 
kallas axitinib. 

BAVENCIO® ▼
(avelumab)

▼
  

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det 
möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom 
att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Kontakta Läkemedelsverket, 
Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se för hur du rapporterar 
biverkningar. Biverkningar kan också rapporteras till Merck AB på: 
08-562 445 00 eller till e-post drug.safety.nordic@merckgroup.com.

Viktig säkerhetsinformation för att minimera risken 
för immunrelaterade biverkningar

VIKTIGT
• Försök inte att diagnostisera eller behandla biverkningar på egen hand.
• Ha alltid med dig detta patientkort, särskilt på resor, när du uppsöker en akut-

mottagning eller när du behöver uppsöka någon annan läkare, sjuksköterska 
eller apotekspersonal.

• Se till att du informerar all hälso- och sjukvårdspersonal som du träffar att du 
får behandling med BAVENCIO® och visa dem detta patientkort.

• Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 
Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du 
kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 
Uppsala, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du 
bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

PATIENTKORT

Kan orsaka allvarliga biverkningar. 

Kontakta läkare genast om du utvecklar något av nedanstående tecken eller 
symtom. Läkaren kan ge dig andra läkemedel för att förebygga mer allvarliga 
komplikationer och minska dina symtom. Läkaren kan senarelägga nästa dos 
BAVENCIO® eller avbryta behandlingen.

Läs bipacksedeln eller ring till Mercks avdelning för medicinsk information på:  
08-562 445 00 för mer information.
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Det viktigaste att hålla koll på 
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Hur uppstår cancer?

Vår kropp bildar hela tiden nya celler för att ersätta utslitna celler eller 
läka skador. 

Cancer uppstår när celler delar sig med onormal frekvens.

Vad är framskriden njurcancer? 

Framskriden njurcancer är när tumören sprider sig utanför njuren till 
andra delar av kroppen.pancreatic cancer.  

 
cancer, meaning that it is quite a rare disease. 

There are many different types of cancer and cancer 

cancer is, what type of tumour you have and what  
 

What is cancer?

might define cancer as a  
the growth of which exceeds and is uncoordinated 

its growth is removed”. 

 

these changes from a parent. 

What is kidney cancer?

Kidney cancer is a type of cancer that arises from the 

 
 

 
important to know the type of kidney cancer you have. 

 
 

What is Kidney Cancer?

Normala celler Cancerceller
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Hur fungerar BAVENCIO (avelumab) 
i kombination med axitinib?

BAVENCIO och axitinib är två olika läkemedel som används tillsammans för att 
behandla din framskridna njurcancer.

BAVENCIO är en 
immunterapi

Immunterapier hjälper ditt 
immunsystem att bekämpa 
cancer.

Axitinib är en målinriktad 
terapi

Målinriktade terapier hittar och 
angriper specifika delar av celler.

BAVENCIO använder kroppens naturliga immunsvar och stärker dess 
förmåga att angripa och förstöra cancern. 

Djur- och laboratoriestudier tyder på att axitinib stoppar tillväxten av 
nya blodkärl, vilket kan hindra tumörer från att växa och sprida sig. 

Om du stöter på vissa ord under behandlingen som är obekanta 
för dig, eller svåra att komma ihåg - använd ordlistan i slutet av 
den här guiden som hjälp.
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Hur du kommer att få BAVENCIO® 
(avelumab) i kombination med axitinib

Din vårdgivare bestämmer hur länge du får behandling med BAVENCIO i 
kombination axitinib.

Använd behandlingskalendern på sidan 18 som hjälp för att 
hålla reda på behandlingsdatum.

BAVENCIO ges axitinib ges

•  På ett sjukhus eller en klinik
• Som en infusion under 

1 timme
• En gång varannan vecka

• Som en tablett
• Två gånger om dagen  

(en gång var tolfte timme) 
• Med eller utan mat
• Sväljs hel med ett glas vatten
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Information om din BAVENCIO-behandling

•  Din vårdgivare kommer att kontrollera ditt allmänna hälsotillstånd före och under 
behandling 

•  Under de första 4 infusionerna kommer din vårdgivare att ge dig paracetamol och 
en antihistamin (som tas via munnen) för att förebygga eventuella biverkningar 
av infusionen

•  Beroende på hur din kropp reagera kan din vårdgivare fortsätta att ge dig dessa 
läkemedel före alla dina behandlingar

Information om din axitinib-behandling

•  Axitinib har visat sig ha en så kallad halveringstid på cirka 2 1/2 till 6 timmar (den 
tid det tar för halva dosen av läkemedlet för att lämna kroppen). Detta innebär 
läkemedlet lämnar kroppen på kort tid

•  Vissa andra läkemedel kan påverka hur axitinib fungerar. Din läkare kan behöva 
ändra dosen av axitinib om du tar några av dessa läkemedel

•  Ta inte axitinib tillsammans med grapefrukt eller grapefruktjuice, eftersom det 
kan öka risken för biverkningar

•  Patienter som tar axitinib bör undvika johannesört. Det kan minska mängden 
axitinib i blodet

Att påbörja en behandling med BAVENCIO® 
(avelumab) i kombination med axitinib
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Partnerskap med ditt 
hälsovårdsteam 

Ju mer de vet, desto bättre kan de hjälpa

Du och ditt vårdteam måste samarbeta för att se till att du får bästa möjliga 
omvårdnad. Därför är det viktigt att du har en öppen kommunikation med 
dem redan från början. Att vara uppmärksam på eventuella biverkningar och 
regelbundet dela denna information med ditt hälsovårdsteam ger dem det de 
behöver för att hjälpa dig. 

I patientbroschyren för UC inkluderas även info 
om sådant patienten bör informera sin läkare 
om före behandlingen startas.

Din personliga guide till underhållsbehandling med
BAVENCIO®

(avelumab) 

INDIKATION
BAVENCIO används hos vuxna för att behandla urotelial cancer, en form av cancer i urinvägarna, när den är framskriden eller metastaserad (har spridit sig utanför urinblåsan eller till andra delar av kroppen). BAVENCIO används som underhållsbehandling om tumören inte har vuxit efter så kallad platinabaserad cytostatika som första behandling.

Inga bilder i guiden 
visar verkliga patienter

Läs informationen i bipacksedeln noga.  Du hittar den på www.fass.se.

Till dig som behandlas med Bavencio
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Diarré
Tala med din vårdgivare direkt om du får diarré. Det kan vara ett tecken på en mer 
allvarlig biverkning. Din vårdgivare kan rekommendera att du:

•  Äter små, täta måltider, inklusive mat med låg fiberhalt, t.ex. bananer, ris, äppelmos 
och rostat bröd

• Undviker kryddstark mat, fet mat, koffein och frukt
• Dricker klara vätskor som till exempel vatten och äppeljuice
• Tar läkemedel mot diarré , ENDAST om du får anvisning om detta från din vårdgivare

Biverkningar är vanligt för många läkemedel. Om du får biverkningar är det viktigt 
att berätta för ditt vårdteam om ALLT du upplever så att de kan sätta in tidiga 
åtgärder och hjälpa dig hantera biverkningar. Därigenom ökar du dina möjlighet att 
fortsätta med behandlingen. Din vårdgivare kan besluta att justera din behandling 
eller avbryta om biverkningarna inte går att hantera.  
Dessa föreslagna tips bygger på allmänna riktlinjer och är inte specifika för 
framskriden njurcancer eller BAVENCIO (avelumab) i kombination med axitinib. 

Högt blodtryck (hypertoni)
Tala med din vårdgivare om huruvida du ska övervaka ditt blodtryck hemma. Din 
vårdgivare kan rekommendera att du:

•  Övervakar och rapporterar svår huvudvärk, andfåddhet eller näsblödningar
•  Följer blodtrycket regelbundet
•  Motionerar regelbundet, håller vikten under kontroll och begränsar ditt alkohol- och 

natriumintag
•  Tar läkemedel mot högt blodtryck eller blodtryckssänkande läkemedel  

(om detta ordinerats), exakt enligt din vårdgivares rekommendationer

Om du känner du dig trött eller svag (utmattning)
Din vårdgivare kan rekommendera att du:
• Tar korta tupplurar eller pauser (30 minuter eller kortare)
• Försöker sova 7 till 8 timmar varje natt
• Undviker koffein i vätskor i minst 8 timmar före sängdags
• Håller dig aktiv – promenader är ett särskilt bra sätt för att minska utmattning
• Äter ordentligt och dricker mycket vätska, eftersom uttorkning kan göra utmattningen värre

Några av de biverkningar som 
eventuellt kan uppkomma

Ta noga del av infor mationen i bipacksedlarna för BAVENCIO och axitinib. Axitinibs bipack-
sedel hittar du i förpackningen med produkten. BAVENCIOS bipacksedel hittar du på fass.se 
för allmänheten.
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Heshet (dysfoni)
Din vårdgivare kan rekommendera att du:
•  Dricker rikligt med vatten och undviker irriterande ämnen (t.ex. damm, rök och alkohol)
•  Förmedlar information genom att skriva, istället för att prata, för att låta rösten vila
•  Undviker att skrika eller viska
•  Prövar med att suga på hårda karameller eller en sugtablett 

Minskad aptit
Din vårdgivare kan rekommendera att du:
•  Äter fem till sex små måltider om dagen och äter täta mellanmål
•    Äter näringsrika mellanmål som innehåller mycket kalorier och protein, inklusive 

mättande drycker såsom mjölk, näringsshakes eller smoothies
•     Ökar mängden kalorier och protein i maten genom att lägga till såser, smör, ost, 

gräddfil, vispad grädde och nötter eller nötsmör

Underaktiv sköldkörtel (hypotyreos)
Din vårdgivare kan rekommendera att du:
•    Begränsar eller undviker vissa livsmedel som kan förvärra hypotyreos, exempelvis 

födoämnen med stora mängder jod (t.ex. tonfisk, mejeriprodukter, räkor, ägg)

Munsår (stomatit)
Din vårdgivare kan rekommendera att du:
•  Rengör mun och tänder försiktigt och undviker het eller kryddstark mat för att lindra 

symtomen
•   Ta behandling för att hantera infektioner eller inflammation i munnen, vilket kan 

omfatta smärtstillande läkemedel eller munskölj, exakt enligt anvisningarna

Det är viktigt att tala om för din läkare om du får några 
biverkningar eller upptäcker något ovanligt under behandlingen 
– även om de inte anges i den här guiden.

Illamående
Din vårdgivare kan rekommendera att du:
• Äter mindre portioner och äter ofta
• Undviker fet, stekt, kryddstark eller mycket söt mat
• Äter rumstempererad mat och dricker klara vätskor
•  Börjar med små mängder vatten, buljong eller andra klara vätskor när du är redo 

att börja äta igen efter att ha kräkts. Pröva sedan med mjuka livsmedel och ta dig 
långsamt upp fram till fast föda

•  Tar läkemedel mot illamående (om detta ordinerats), exakt enligt din vårdgivares 
rekommendationer
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Tecken och symtom på eventuella 
immunrelaterade biverkningar
Kontakta omedelbart läkare om du har något av följande tecken eller 
symtom, och om de förvärras:

Infusionsrelaterade reaktioner
Andfåddhet eller väsande andning, frossa eller skakningar, upphöjda 
utslag eller nässelfeber, värmevallningar, lågt blodtryck (yrsel, trötthet, 
illamående), feber, ryggsmärta och buksmärta. Detta är mycket vanligt.

Inflammation i hormonproducerande körtlar
Extrem trötthet, snabba hjärtslag, ökad svettning, humör- eller 
beteendeförändringar som t.ex. irritation eller glömska, köldkänsla, mycket lågt 
blodtryck (svimning, yrsel, trötthet, illamående), viktförändring eller huvudvärk.  
Detta är mycket vanligt för sköldkörteln, vanligt för binjurarna och mindre vanligt för 
hypofysen.

Lunginflammation (pneumonit) 
Symtom kan vara andningssvårigheter eller hosta. Detta är vanligt. 

Inflammation i tarmarna (kolit) 
Diarré (lös avföring) eller tätare tarmtömningar än normalt, blod 
i avföringen eller svart, tjärliknande, klibbig avföring eller smärta 
eller ömhet i magen (buken). Detta är vanligt.

Leverproblem, inklusive inflammation i levern (hepatit)  
Gulfärgad hud (gulsot) eller gulfärgade ögonvitor, kraftigt 
illamående eller kräkningar, smärta på högra sidan av magen 
(buken), sömnighet, mörk urin (tefärgad), större benägenhet att 
blöda eller få blåmärken, minskad aptit, trötthet eller onormala 
levervärden. Detta är vanligt. 

Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare
Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare
Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

1
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Inflammation i hjärtmuskeln (myokardit)
Andningssvårighet, yrsel eller svimning, feber, bröstsmärta och tryck 
över bröstet eller influensaliknande symtom. Detta är mindre vanligt. 

Muskelinflammation (myosit)
Muskelvärk eller svaghet. Detta är mindre vanligt. 

Tecken på typ 1-diabetes
Att du känner du dig mer hungrig eller törstig än vanligt, har behov av att kissa 
oftare, viktminskning och trötthetskänsla eller svårigheter att tänka klart, andedräkt 
med en söt eller fruktig lukt, känna allmän sjukdomskänsla eller må dåligt, 
buksmärta samt djupa eller snabba andetag. Detta är mindre vanligt. 

Bukspottkörtelinflammation (pankreatit)
Buksmärta, illamående och kräkningar. Detta är mindre vanligt. 

Njurinflammation
Onormala njurfunktionsvärden, minskad urinmängd, blod i urinen eller 
svullna fotleder. Detta är mindre vanligt.

Andra biverkningar som ofta rapporterats (kan förekomma 
hos fler än 1 av 10 användare = mycket vanliga biverkningar) i 
kliniska prövningar med BAVENCIO (avelumab) i kombination 
med axitinib: 

•  Lös avföring, illamående, 
förstoppning, kräkning 

• Högt blodtryck 
•  Att man känner sig trött  

eller svag 
•  Heshet, hosta, andfåddhet 
•  Att man känner sig minskad 

aptit, viktminskning 

• Huvudvärk, yrsel 
•  Ledvärk, ryggvärk, 

buksmärta, muskelvärk 
•  Förhöjda leverenzymer i blodet 
• Köldkänsla 
• Hudutslag, klåda 
• Feber 

3
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Det är viktigt att vara involverad i din behandling genom att vara 
uppmärksam på hur du mår. Håll reda på eventuella biverkningar 
som du upplever så att du kan låta din läkare få reda på dem.
Försök inte behandla dig själv med andra läkemedel på 
egen hand.
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Att följa din behandling

Patientdagbok

Innan behandlingen påbörjas kan du, dina närstående eller dina vårdare ha frågor 
eller vara oroliga över vad du kan förvänta dig av behandlingen. Kom ihåg att 
regelbundet kontakta din vårdgivare om det är något du inte är säker på. 

Här är några vanliga frågor du kanske vill ställa till din vårdgivare innan 
behandlingen påbörjas. 

• Hur vet jag om min behandling fungerar? 

• Varför behöver jag båda läkemedlen? 

• Vad kan jag förvänta mig under de första två behandlingsveckorna? 

• Är det något jag bör göra före behandlingen? 

• Vad ska jag ta med mig under min infusion?
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Öppen kommunikation är viktig

Öppen kommunikation är mycket viktig under din behandling. 

Anteckna andra frågor eller saker som du upplever så att du har dem till hands 
vid ditt nästa besök hos din vårdgivare.
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Använd kalendrarna på nästa sida för att hålla reda på behandlingsdatumen 
under de första veckorna. 

Kom ihåg att du fortfarande behöver hålla reda på behandlingsdatumen 
även efter att du fyllt i dessa kalendrar. Använd en annan kalender eller en 
planeringshjälp för att fortsätta att hålla reda på din behandling. 

Steg 1: Skriv ned dagen för din första infusion av BAVENCIO 
(avelumab) i behandlingskalendern. Din vårdgivare ger dig 
datum för nästkommande behandling.

Steg 2: När du har antecknat den första dagen för BAVENCIO-
behandling ska du markera varje dag att du har tagit axitinib 
under de följande två veckorna. 

Steg 3: Axitinib måste tas 2 ggr per dag. Kryssa i rutan  
FM varje morgon när du tar din axitinib och rutan EM varje kväll 
när du tar din axitinib. 

Om du missar en inbokad tid för att få BAVENCIO ska du snarast 
ringa din vårdgivare för att boka om.
Om du kräks eller missar en dos av axitinib ska du ta nästa dos 
vid din vanliga tid. Ta inte 2 doser på samma gång.

Behandlingskalender

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Vecka 1
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Vecka 2
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Vecka 3
DATUM

BAVENCIO

INLYTA fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Vecka 4
DATUM

BAVENCIO

Exempel:
2020-06-02 2020-06-03 2020-06-04

2020-06-09 2020-06-10 2020-06-112020-06-08

2020-06-01
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Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Vecka 1
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Vecka 2
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Vecka 3
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Vecka 4
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag

Vecka 1
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Vecka 2
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Vecka 3
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 

Vecka 4
DATUM

BAVENCIO

axitinib fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em fm  em 
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Hur mår du?

Använd tabellerna nedan för att notera hur du mår under behandlingen. Denna 
information kommer att hjälpa till att hålla ditt hälsovårdsteam så välinformerat 
som möjligt.

Datum/ 
behandlingsvecka

När tog du 
axitinib?

Allmän känsla Kommentarer

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll
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Det är viktigt att hålla reda på eventuella biverkningar så länge du står 
på behandling. Om du får slut på utrymme i foldern kan du använda ett 
anteckningsblock eller en journal för att fortsätta att följa hur du mår.

Datum/ 
behandlingsvecka

När tog du 
axitinib?

Allmän känsla Kommentarer

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll

Morgon

Kväll
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BILD
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Ordlista

Framskriden njurcancer: cancern har spridit sig utanför fettlagret runt njuren  
eller till andra delar av kroppen, t.ex. hjärnan, lungorna, levern eller skelettet.

Halveringstid: den tid det tar för halva dosen läkemedel att gå ur kroppen.

Immunterapi: en typ av cancerbehandling, som BAVENCIO (avelumab), som 
använder patientens eget immunförsvar för att bekämpa cancer. 

Njurcancer: tumör i njuren.

Målinriktad behandling: en typ av läkemedel som angriper specifika delar av celler.

Tyrosinkinashämmare (TKI): en typ av målinriktad behandling, som axitinib.

Referenser

BAVENCIO® (avelumab). Bipacksedel. Merck Europe B.V. www.fass.se

INLYTA (axitinib). Bipacksedel. Pfizer Europe MA EEIG. www.fass.se

Cancer.gov. National Cancer Institute, National Institutes of Health.  
https://www.cancer.gov/types/kidney. Nedladdad från internet den 27 maj 2020.

International Kidney Cancer Coalition. Union for International Cancer Control 
(UICC). https://ikcc.org/kidney-cancer-fact-sheets. Nedladdad från nätet den  
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BAVENCIO® ▼ (avelumab) 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. En injektionsflaska innehåller 10 ml (200 mg) avelumab. 
Läs noga igenom bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.
BAVENCIO används för att behandla följande cancerformer hos vuxna patienter: Merkelcellskarcinom (MCC), en ovanlig form av hudcancer, när 
den är metastaserad (har spridit sig till andra delar av kroppen). Urotelial cancer (UC), en form av cancer som utgår från urinvägarna, när den är 
framskriden eller metastaserad (har spridit sig utanför urinblåsan eller till andra delar av kroppen). Bavencio används som underhållsbehandling om 
tumören inte har vuxit efter så kallad platinabaserad kemoterapi som första behandling. Njurcellscancer (RCC), en form av njurcancer, när den är 
framskriden (har spridit sig utanför njuren eller till andra delar av kroppen). Kontrollera med läkare eller sjuksköterska innan du får Bavencio om: 
du är allergisk mot avelumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel, du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd då kroppen angriper 
sina egna celler), du har humant immunbristvirus-(hiv)-infektion eller förvärvat immunbristsyndrom (AIDS), du har eller någonsin har haft en kro-
nisk virusinfektion i levern, inklusive hepatit B (HBV) eller hepatit C (HCV), du får läkemedel för att hämma immunsystemet, du har genomgått en 
organtransplantation. Läkemedlet kan orsaka biverkningar. Notera att i vissa fall kan symtom vara fördröjda och kan uppträda efter din sista dos. 
Varningar och försiktighet: Uppsök omedelbart läkarvård om du får någon av dessa symtom: infusionsrelaterade reaktioner, problem på grund 
av lunginflammation (pneumonit),  inflammation i levern (hepatit) eller andra leverproblem, inflammation i tarmarna (kolit), diarré (vattnig, lös eller 
mjuk avföring), tätare tarmtömningar än vanligt, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), inflammation i hjärtmuskeln (myokardit), problem med 
hormonproducerande körtlar (sköldkörteln, binjurarna och hypofysen) som kan påverka hur dessa körtlar fungerar, typ 1-diabetes, inklusive ökad 
surhet i blodet på grund av diabetes (diabetisk ketoacidos), tecken kan omfatta ökad hunger eller ökad törst, behov av att kissa oftare, viktminsk-
ning och trötthetskänsla eller svårigheter att tänka klart, andedräkt med en söt eller fruktig lukt, allmän sjukdomskänsla eller inte må bra, buksmärta 
samt djupa eller snabba andetag, problem med njurarna, inflammation i musklerna (myosit) eller muskelsvaghet. Om du är gravid eller ammar, tror 
att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.
Datum för senaste översyn av bipacksedeln: februari 2022.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan 
hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se.

Pfizer AB 
Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna, Sweden
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

Merck AB
Box 3033, 169 03 Solna, Sweden 
Tel 08 562 445 00 www.merck.se 

Merck och Pfizer har en strategisk 
allians för att gemensamt utveckla 
och kommersialisera BAVENCIO


