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Cytostatikabehandling CisEto 

Du kommer att få behandling med cytostatika som heter cisplatin + etoposid (CisEto). 

CisEto påverkar benmärgen, där blodkroppar bildas. Därför kommer dina blodvärden att 

kontrolleras inför varje behandlingstillfälle. De vita blodkropparna är viktiga för ditt immunförsvar. 

Mängden vita blodkroppar sjunker något efter varje behandlingstillfälle och är som lägst cirka 

2 veckor efteråt. De återhämtar sig därefter och har vanligtvis normaliserats till nästa 

behandlingstillfälle. 

Mängden röda blodkroppar (Hb) påverkas också, vanligtvis långsamt och successivt under 

behandlingen. Blodvärdena hämtar sig sedan efter att behandlingen är slut. 

Biverkningar 

Du kan få biverkningar av din behandling.  

 CisEto orsakar ofta illamående och kräkningar. För att förebygga illamåendet får du 

läkemedel före och dagarna efter varje behandlingstillfälle. Om du ändå mår illa ska du höra 

av dig till din kontaktsjuksköterska. 

 Förstoppning är vanligt. Du kan behöva laxerande läkemedel. 

 CisEto gör att du tappar håret. Håret brukar börja falla av cirka 2 veckor efter första kuren. Du 

kan få ett bidrag till peruk – prata med din kontaktsjuksköterska. Håret växer tillbaka efter att 

behandlingen är slut. 

 Du kan få påverkan på njurarna. Därför kontrolleras din njurfunktion med blodprov inför varje 

behandlingstillfälle. Tänk på att dricka mycket under och efter varje behandlingstillfälle. 

 I sällsynta fall kan hörseln påverkas. Om du får symtom som sämre hörsel och tinnitus ska du 

kontakta mottagningen. Då kan du få göra ett hörselprov. 

 CisEto kan tillfälligt reta slemhinnorna i mun, näsa, ögon och underliv. Du kan få lindrande 

medicin mot detta. 

 Du kan få ändrad smak och lukt. Maten kan smaka annorlunda och du kan bli känslig för 

vissa lukter. 

 Du kan känna en besvärande tilltagande trötthet, så kallad fatigue. Det är en trötthet som inte 

går att vila bort, men som avtar med tiden efter att behandlingen är slut. 

 

 

 

När ska jag kontakta vården? 

Om du får feber över 38 grader, frossa eller försämrat allmäntillstånd. 

 


