Medicinsk behandling med Firmagon
Du skal i behandling med Firmagon. Firmagon er hormonindsprøjtninger, som hæmmer udviklingen af prostatakræft og mindsker eventuelle følger af sygdommen, fx problemer med vandladning.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Firmagon indeholder stoffet degarelix, som er en syntetisk hormonblokker. Degarelix efterligner det naturlige kønshormon og blokerer direkte for dets virkning.
Dermed bliver niveauet af testosteron øjeblikkeligt
nedsat.
Kræftcellerne er afhængige af testosteron for at
kunne vokse og dele sig. Når produktionen af testosteron bliver blokeret, hæmmes væksten og antallet
af kræftceller i prostata.
Firmagon kan ikke helbrede prostatakræft, men det
begrænser udviklingen af sygdommen.

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING
Firmagon er et depotimplantat, som bliver sprøjtet ind
under huden på maven.
Startdosis er normalt 2 injektioner på 120 mg. Herefter skal du have en vedligeholdelsesdosis på 80 mg 1
gang om måneden.
Startdosis får du i Dagafsnit for Urinvejskirurgi UK5.
De efterfølgende 2 indsprøjtninger skal du have hos
din egen læge.
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KONTROL
Du skal komme til kontrol hos en læge eller en sygeplejerske hver 3. måned eller efter aftale
Cirka 1 uge inden kontrollen skal du have taget en
blodprøve hos din egen læge eller på hospitalet, hvor
vi blandt andet måler dit PSA-tal. Blodprøven fortæller os, om behandlingen virker efter hensigten.
Når du kommer til kontrol, vil lægen eller sygeplejersken drøfte effekten af behandlingen med dig. Vi taler
også om, hvorvidt du er generet af bivirkninger, og
hvilke muligheder der i så fald er for at mindske dem.

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

Nogle patienter oplever smerte, rødme eller irritation
ved injektionsstedet.

Kontakt

BIVIRKNINGER

Dagafsnit for Urinvejskirurgi UK5
Tlf. 97 64 18 57
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Når produktionen af det mandlige kønshormon bliver
blokeret, vil du efter nogle uger kunne få en række bivirkninger i større eller mindre grad, fx:

Urinvejskirurgi
www.rhnordjylland.rn.dk
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