Medicinsk behandling med Eligard®
Du skal behandles med hormonet Eligard®, som
hæmmer udviklingen af prostatakræft og mindsker
eventuelle følger af sygdommen, fx træthed og problemer med vandladning.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Eligard® blokerer for det mandlige kønshormon testosterons stimulerende effekt på kræftcellerne. Kræftcellerne er afhængige af testosteron for at kunne
vokse og dele sig. Når produktionen af testosteron er
hæmmet, mindsker det væksten af kræftceller i prostata.
Eligard® kan ikke helbrede prostatakræft, men lægemidlet kan hindre, at sygdommen udvikler sig og
eventuelt spreder sig til andre steder i kroppen.

din egen læge eller på sygehuset. Blodprøven fortæller os, om behandlingen virker efter hensigten.
Ved kontrollen taler du med en læge eller en sygeplejerske. Vi drøfter virkningen af behandlingen, om du
er generet af bivirkninger, og hvordan vi eventuelt kan
mindske generne.

BIVIRKNINGER
Du kan opleve irritation ved indstiksstedet efter hver
indsprøjtning.
Når produktionen af testosteron hæmmes, kan du efter nogle uger eventuelt opleve én eller flere af følgende bivirkninger:
Hedeture/svedeture

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Du skal have Eligard® som indsprøjtninger i huden
på maven. En læge eller sygeplejerske giver dig indsprøjtningerne.
Eligard® lægger sig som et depot under huden, hvorfra medicinen frigives løbende under behandlingsperioden. Du kan eventuelt mærke depotet som en lille
kugle under huden.
Du skal have indsprøjtning med Eligard® hver 3. eller
hver 6. måned. Du skal være i behandling med
Eligard® resten af dit liv.
Eventuel behandling med antihormon
I nogle tilfælde er det nødvendigt med en forbehandling med tabletter med antihormon (Bicalutamid).
Tabletterne modvirker den stigning af testosteron,
som Eligard® forårsager ved starten af behandlingen.

Træthed
Ændret fordeling af kropsvægt
Utilpashed
Manglende seksuel lystfølelse
Impotens.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Urologisk Afsnit
Tlf. 97 64 18 57
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 7.30 – 15.00

KONTROL
Du skal komme til kontrol hver 3. måned. Cirka 1 uge
inden kontrollen skal du have taget en blodprøve hos
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www.rhnordjylland.rn.dk
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