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CISPLATIN + ETOPOSID (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 behandling. De vita blodkropparna är av 
särskild betydelse då de utgör en viktig del i ditt immunförsvar. Mängden vita 
blodkroppar sjunker något efter varje behandling och är som lägst cirka två veckor 
efter kuren. De återhämtar sig därefter och har vanligtvis normaliserats till nästa 
behandling.  

Om du skulle få feber över 38 grader eller frossa, hör av dig till din 
kontaktsjuksköterska. 

Mängden röda blodkroppar (Hb) påverkas också, vanligtvis långsamt och 
successivt vartefter behandlingen fortgår. Blodvärdena hämtar sig sedan efter 
avslutad behandling.  

Biverkningar 

Du kan få biverkningar av din behandling. CisEto orsakar ofta illamående och/eller 
kräkningar. För att förebygga illamåendet får du läkemedel innan behandlingen 
och dagarna därefter. Om du trots detta får ett besvärligt illamående ska du höra 
av dig till din kontaktsjuksköterska. 

Förstoppning uppstår ofta i samband med behandlingen. Laxerande läkemedel 
kan då behövas.  

CisEto orsakar håravfall. Håret brukar börja falla av cirka två veckor efter första 
kuren. Du kan få ett bidrag till peruk, tala med din kontaktsjuksköterska. Håret 
växer alltid tillbaka efter avslutad behandling.  

Påverkan på njurfunktionen kan förekomma och därför kontrolleras din 
njurfunktion inför varje behandling med blodprov. Tänk på att dricka mycket under 
och efter behandlingen.  

I sällsynts fall kan hörselpåverkan uppstå. Om du får symtom som försämrad 
hörsel och tinnitus ska du kontakta mottagningen. Då kan du få genomgå ett 
hörselprov.  

CisEto kan ge en tillfällig retning av slemhinnorna i mun, näsa, ögon och/eller 
underliv. Vid behov finns lindrande medicin att tillgå.  
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Förändrad lukt- och smakupplevelse kan förekomma. Maten kan smaka 
annorlunda och du kan bli känslig för specifika lukter.  

En del personer kan känna en besvärande tillagande trötthet, så kallad fatigue. 
Det är en trötthet som inte går att vila bort men som avtar med tiden efter avslutad 
behandling. 
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