KARTICA S UPOZORENJIMA ZA BOLESNIKE
KOJI PRIMAJU LIJEK YERVOY (IPILIMUMAB)
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Ova kartica sadrži važne informacije. Ovo nije promidžbeni materijal.
Uvijek nosite ovu karticu sa sobom i pokažite je svakom liječniku kojeg morate posjetiti
(npr. ako Vaš liječnik nije dostupan ili ako putujete).
Odmah obavijestite svog liječnika ako imate bilo koji od sljedećih simptoma ili bilo
kakve druge simptome.
CRIJEVA I ŽELUDAC1
• proljev (vodenaste, rijetke ili meke stolice),
krvave ili tamne stolice
• učestalije stolice
• bol ili osjetljivost na dodir u području želuca
ili trbuha, mučnina, povraćanje
JETRA1
• žutilo očiju ili kože (žutica)
• bol na desnoj strani trbuha
• tamna mokraća

OČI1
• crvenilo oka
• bol u oku
• smetnje vida ili zamagljen vid

KOŽA1
• kožni osip koji može ili ne mora biti praćen
svrbežom, suha koža
• mjehurići na koži i/ili ljuštenje kože, afte u
ustima
• oticanje lica ili limfnih žlijezda

OPĆI SIMPTOMI1
• vrućica, glavobolja, umor
• krvarenje
• promjene ponašanja (npr. smanjena spolna
želja, razdražljivost ili zaboravljivost)

ŽIVCI1
• mišićna slabost
• obamrlost ili trnci u nogama, rukama ili licu
• omaglica, gubitak svijesti ili teško buđenje

• Navedene simptome odmah
prijavite svom liječniku
• Naizgled blagi simptomi
mogu se brzo pogoršati ako
se ne liječe1
• Rano liječenje nuspojava
smanjuje vjerojatnost da će
liječenje ipilimumabom
trebati privremeno ili trajno
prekinuti, što Vam
omogućuje da ostvarite
maksimalnu korist od
liječenja
• Znakovi i simptomi mogu
biti odgođeni i nastupiti
tjednima ili mjesecima
nakon posljednje injekcije1
• Nemojte pokušavati sami
liječiti navedene simptome
bez prethodnog razgovora s
liječnikom
• Nosite ovu karticu sa sobom
i pokažite je SVIM
liječnicima s kojima dođete
u kontakt te im recite da se
liječite ipilimumabom

Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka
i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).
Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno
putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)
putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple
App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.
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Kontaktni podaci moga liječnika

Ime liječnika
Broj ordinacije
Broj za pozive izvan radnog vremena
Moje ime i broj telefona
Ime i telefonski broj skrbnika (u hitnom slučaju)

VAŽNE informacije za zdravstvene radnike

•
•
•

•

Ovaj se bolesnik liječi lijekom YERVOY (IPILIMUMAB).
Imunološki uzrokovane nuspojave mogu se javiti ponajprije tijekom
razdoblja liječenja, ali i mjesecima nakon posljednje doze lijeka
YERVOY.
Rana dijagnoza i odgovarajuće liječenje ključni su za minimiziranje
po život opasnih komplikacija. Dostupne su specifične smjernice za
zbrinjavanje imunološki uzrokovanih nuspojava kod liječenja
lijekom YERVOY.
Ako niste specijalist onkologije, obratite se specijalistu.

Zdravstveni radnici, za potpune informacije pročitajte Sažetak opisa svojstava lijeka YERVOY dostupan na
www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova ili nazovite medicinske informacije društva Amicus Croatia d.o.o., na broj
01/2078-500 ili pošaljite mail na: medinfo.croatia@amicuspharma.eu

1. Uputa o lijeku YERVOY®.
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