Kartica za bolesnika s upozorenjima o
lijeku Erelzi (etanercept)

Ova Kartica za bolesnika s upozorenjima sadrži važne
sigurnosne informacije kojih morate biti svjesni prije
nego što dobijete Erelzi te za vrijeme liječenja tim
lijekom. Upitajte svog liječnika ako ne razumijete ove
informacije.
• Bez promidžbenog sadržaja.
• 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
• Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na
internetskim stranicama Agencije za lijekove
i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu
Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.
• Pokažite ovu karticu svakom liječniku koji je uključen
u Vaše liječenje.
• Pročitajte i uputu o lijeku Erelzi za više informacija.
Primjena u djece i adolescenata
(tjelesne težine ispod 62,5 kg)
Erelzi se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata
tjelesne težine ispod 62,5 kg. Upitajte svog liječnika ako
imate bilo kakvih pitanja oko toga.
Infekcije
Erelzi može povećati rizik od infekcija, koje bi mogle biti
ozbiljne.
• Ne smijete se liječiti Erelzijem ako imate infekciju.
Ako niste sigurni, upitajte svog liječnika.
• Ako Vam se pojave simptomi koji ukazuju na
infekciju, kao što su vrućica, ustrajni kašalj, gubitak
težine ili bezvoljnost, odmah zatražite liječničku
pomoć.
• Trebate obaviti pretragu na tuberkulozu (TB). Zamolite
liječnika da upiše datume i rezultate Vašeg zadnjeg
probira na TB u nastavku:
Pretraga:
Datum:
Rezultati:
Pretraga:
Datum:
Rezultati:
verzija 1, svibanj, 2019.

• Zamolite svog liječnika da navede Vaše ostale lijekove
koji bi mogli povećati rizik od infekcija.

Kongestivno zatajenje srca
Ako Vam se pojave simptomi koji ukazuju na
kongestivno zatajenje srca ili pogoršanje
postojećeg kongestivnog zatajenja srca, kao
što su nedostatak zraka, oticanje gležnjeva, ustrajni
kašalj ili umor, odmah zatražite liječničku pomoć.
Ostale informacije (popuniti):
• Ime i prezime bolesnika:
• Ime i prezime liječnika:
• Telefonski broj liječnika:
Nosite ovu karticu sa sobom za vrijeme
liječenja Erelzijem te 2 mjeseca nakon
posljednje doze Erelzija, budući da do
nuspojava može doći i nakon posljednje
doze Erelzija.
Važno je da Vi i Vaš liječnik zabilježite naziv i
broj serije Vašeg lijeka.

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.
verzija 1, svibanj, 2019.
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