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Om din behandling
Bevacizumab (Avastin) är en antikropp, som hämmar cancercellernas tillväxt.
Varje kur är 21 dagar. Dag 1 får du dropp. Därefter är det uppehåll i 20 dagar, innan en ny kur startar. Under
behandlingen följs dina blodprover och eventuella biverkningar.

Biverkningar - symtom och tips
Biverkningarna vi listar här är de vanligaste och viktigaste. De kan variera mycket mellan olika personer, och även
från gång till gång. Biverkningarna kan avgöra din dos eller göra att det behövs ett uppehåll i behandlingen.
Berätta för din läkare eller sjuksköterska om du har biverkningar. Ofta kan besvären förebyggas eller lindras.
Biverkningarna kan komma sent, flera månader efter att behandlingen är avslutad. Kontakta ändå din
klinik!

Blödning
Du kan få ökad risk för blödning. Exempelvis kan du lätt blöda näsblod, blöda i munnen eller från ändtarmen. Om
du får ett sår på huden kan du blöda längre än vanligt. Operationssår kan läka långsammare.
Tips: Snyt dig försiktigt. Du kan stoppa näsblod genom att klämma runt näsans mjuka delar i 10 minuter. Det
finns receptfri salva som kan lindra dina besvär från ändtarmen. Om blödningen inte stannar av detta, kontakta
din klinik. Var noga med munhygienen, och använd en mjuk tandborste och mild tandkräm. Var försiktig med
tandtråd och tandpetare. Informera om din cancerbehandling när du besöker tandvården eller annan
sjukvårdsinrättning.

Blodpropp
Du kan få ökad risk för blodpropp. Du kan få blodpropp i ett ben eller en arm, och det kan göra ont, och ge
svullnad eller rodnad.

Högt blodtryck
Högt blodtryck är vanligt. Ditt blodtryck kontrolleras under behandlingen, och du kan behöva läkemedel.

Protein i urinen
Du kan få protein i urinen. Det ger dock inga symtom. Du kommer att få lämna urinprov för att kontrollera detta.

Kontakta genast din klinik vid:
• Feber över 38 grader eller om din temp blir lägre än 36 grader.
• Kraftiga diarréer, eller diarré i kombination med feber.
• Plötslig försämring, oavsett symtom.
• Ont i bröstet eller svårt att andas, ring 112.
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Råd om levnadsvanor
Prata gärna om levnadsvanor med din läkare eller sjuksköterska. Då kan du få individuella råd om kost, motion,
alkohol och tobak. Här är några generella råd:
• Det är viktigt att du får i dig den energi och näring som kroppen behöver. Det hjälper dig att behålla din vikt
och ork, och minskar risken för biverkningar.
• Motion motverkar tröttheten som sjukdomen och behandlingen kan ge. Allt från promenader till hårdare
fysisk träning kan hjälpa.
• Du bör undvika alkohol. Alkohol kan påverka leverns förmåga att bryta ner läkemedel.
• Du bör inte röka. Rökning ökar risken för att få cancer igen, och försämrar immunförsvaret.

Allmän information om cancer
Bra information om cancer finns hos både 1177 och Cancerfonden:
www.1177.se
www.cancerfonden.se

Anteckningar
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