Mitomycin intravesikal flerdosinstillation
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Om din behandling
Mitomycin är en form av cytostatika, som verkar lokalt i urinblåsan.
Behandlingen ges en gång i veckan under sex veckor. En kateter förs in via urinröret upp till urinblåsan. Via
katetern sprutas mitomycin långsamt in i urinblåsan. Under behandlingen följs dina eventuella biverkningar.

Biverkningar - symtom och tips
Biverkningar kan variera mycket mellan olika personer, och även från gång till gång.
Berätta för din behandlande sjuksköterska om du har biverkningar. Ofta kan besvären förebyggas eller lindras.

Besvär vid intravesikal behandling
Du kan uppleva besvär från urinblåsan så som sveda när du kissar, behov av att kissa ofta, blod i urinen, sveda i
urinröret, smärta över urinblåsan och lokal hudirritation i underlivet.

Besvär med hud
Du kan få klåda och utslag.
Tips: När du tvättar huden, var varsam och använd mild tvål. Smörj med mjukgörande kräm.

Allmänna råd
Första gången du kissar efter behandlingen, häll 1 msk 24% ättika eller annan syra i toaletten, för att neutralisera
läkemedlet. Sitt ner när du kissar, så att du undviker att stänka urin och cytostatika. När du är klar, stäng
toalettlocket och spola 2 gånger. Skölj underlivet med vatten för att undvika hud irritationer. Detta gäller första
gången du kissar efter behandlingen. Det är viktigt att inte bli gravid eller göra någon gravid när du behandlas med
cancerläkemedel, eftersom läkemedlen kan påverka fostret. Använd därför säkra preventivmedel sex månader
efter avslutad behandling. Om du är man, använd kondom vid sex med partner/partners inom 24 timmar efter
behandlingen, eftersom cytostatika även utsöndras via sädesvätskan.

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