Pokažite ovu karticu svim zdravstvenim djelatnicima
koji sudjeluju u Vašem liječenju – npr. stomatologu ili
liječniku u hitnoj službi.
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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Kartica s upozorenjima za bolesnika koji
uzima lijek RINVOQ (upadacitinib)
Uvijek nosite ovu karticu sa sobom

Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje
lijeka Rinvoq u promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.
Bez promidžbenog sadržaja.
Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene
u uputi o lijeku koja je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije
prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i na
www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).
Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije
za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu Farmakovigilancija/Mjere
minimizacije rizika.
Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih
sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute
za prijavljivanje dostupne su na www.halmed.hr
verzija 2, siječanj 2022.

Rizik od infekcija

Cjepiva – koja se koriste za sprječavanje infekcija

Kontracepcija, trudnoća i dojenje

RINVOQ može pogoršati postojeću infekciju ili povećati
vjerojatnost razvoja nove infekcije – primjerice, tuberkuloze
(TBC), herpesa zostera ili virusnog hepatitisa.
Odmah obavijestite liječnika ako primijetite znakove
infekcije kao što su:
• vrućica, znojenje, zimica, gubitak težine ili kašalj koji ne
prolazi – to mogu biti znakovi TBC-a
• bolan kožni osip praćen mjehurima – to može biti znak
herpesa zostera
• umor ili nedostatak zraka – to mogu biti znakovi upale pluća.

Tijekom liječenja lijekom RINVOQ ili neposredno prije početka
liječenja ne smijete primiti živa cjepiva (primjerice, cjepivo protiv
gripe u spreju za nos, varičele, ospica/zaušnjaka/rubeole).
Prije nego što primite bilo koje cjepivo, razgovarajte sa svojim
liječnikom – on će znati koja cjepiva ne smijete primiti prije ili
tijekom liječenja lijekom RINVOQ.

RINVOQ se ne smije uzimati tijekom trudnoće.
• Koristite učinkovitu metodu kontracepcije tijekom
liječenja lijekom RINVOQ i još najmanje 4 tjedna nakon
posljednje doze ovog lijeka. Razgovarajte s liječnikom o
učinkovitim metodama kontracepcije.
• Odmah obavijestite liječnika ako želite zatrudnjeti ili ako
zatrudnite.
• Nemojte dojiti dok uzimate RINVOQ.
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Kolesterol
Liječnik će tijekom liječenja lijekom RINVOQ provjeravati Vaše
razine kolesterola kako bi odlučio trebate li početi uzimati lijek
za snižavanje razina kolesterola.
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Krvni ugrušci u venama ili plućima
Odmah obavijestite liječnika ako primijetite znakove duboke
venske tromboze (DVT) ili plućne embolije (PE), kao što su bol
i oticanje nogu ili bol u prsnom košu.
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