KARTICA ZA BOLESNIKA
Važne informacije o sigurnosti za
bolesnike koji primaju Ultomiris
Ultomiris može smanjiti sposobnost imunosnog sustava da se bori
protiv infekcija, osobito meningokokne infekcije, koja zahtijeva hitnu
medicinsku pomoć.
Ako se pojavi bilo koji od sljedećih simptoma, morate odmah
obavijestiti svog liječnika ili zatražiti hitnu medicinsku skrb,
po mogućnosti u većem centru za hitnu medicinsku pomoć:
• glavobolja praćena mučninom
ili povraćanjem
• glavobolja praćena
ukočenošću vrata ili leđa
• vrućica

• smetenost
• bol u mišićima praćena
simptomima nalik gripi
• osjetljivost očiju na svjetlost

• osip

!

Odmah potražite hitnu medicinsku pomoć ako
imate bilo koji od navedenih znakova ili simptoma i
pokažite djelatnicima ovu karticu.

Uvijek nosite ovu karticu sa sobom tijekom liječenja i još 8 mjeseci
nakon posljednje doze lijeka Ultomiris. Rizik od meningokokne
infekcije može biti prisutan i nekoliko mjeseci nakon posljednje doze
lijeka Ultomiris.
Please see Local Label for ULTOMIRIS, including information regarding serious meningococcal infection.
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KARTICA ZA BOLESNIKA
Informacije za nadležnog liječnika
Ovom je bolesniku propisano liječenje lijekom
Ultomiris (ravulizumab), koji povećava bolesnikovu
sklonost meningokoknoj infekciji (Neisseria
meningitidis) ili drugim općim infekcijama

!

• Meningokokne infekcije mogu vrlo brzo postati opasne po život ili smrtonosne ako
se rano ne prepoznaju i liječe
• U slučaju sumnje na infekciju odmah provedite ocjenu i po potrebi uvedite
liječenje odgovarajućim antibioticima
• Što prije kontaktirajte liječnika koji je propisao lijek (podaci navedeni u nastavku)
Za više informacija o lijeku Ultomiris pročitajte cjeloviti Sažetak opisa svojstava lijeka
ili pošaljite poruku e-pošte na medinfo.croatia@swixxbiopharma.com. Ako imate
pitanja vezana za sigurnost lijeka, nazovite + 385 1 2078 500.

Bolesnici koji primaju Ultomiris moraju uvijek nositi
ovu karticu sa sobom. Pokažite ovu karticu svakom
liječniku koji sudjeluje u Vašoj zdravstvenoj skrbi.
Ime i prezime bolesnika:
Bolnica u kojoj se bolesnik liječi:
Ime i prezime liječnika:
Broj telefona:
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. Nuspojave možete prijaviti i Odjelu za farmakovigilanciju društva Swixx Biopharma d.o.o., na broj +385 1 2078 500 ili e-poštom
na: medinfo.croatia@swixxbiopharma.com. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.
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