Molimo, nosite ovu karticu sa sobom i
pokažite je svim zdravstvenim radnicima
koji sudjeluju u Vašem liječenju.

Informacije o lijeku
OLUMIANT (baricitinib)
za bolesnike

Vaše ime:

Ime liječnika (koji je propisao Olumiant):

Broj telefona liječnika:

HRxxxxxx, datum odobrenja

Ovaj dokument sadrži važne
informacije kojih morate biti
svjesni prije i tijekom liječenja lijekom
Olumiant.

Trudnoća
• Nemojte uzimati Olumiant ako ste trudni ili
mislite da biste mogli biti trudni.
• Koristite učinkovitu kontracepciju tijekom
liječenja lijekom Olumiant (i još tjedan dana
nakon njegova završetka).
• Odmah obavijestite svog liječnika ako
zatrudnite (ili želite zatrudnjeti).
Infekcije:
Olumiant može pogoršati postojeću infekciju
ili povećati vjerojatnost razvoja nove infekcije.
Obavijestite svog liječnika ako primijetite
simptome infekcije, kao što su:
• vrućica, rane, pojačan umor ili problemi sa
zubima
• kašalj koji ne prolazi, noćno znojenje i gubitak
tjelesne težine. To bi mogli biti simptomi
tuberkuloze (zarazne bolesti pluća)
• bolan kožni osip praćen mjehurićima. To bi mogao
biti znak infekcije koja se zove herpes zoster.
Masnoće u krvi:
Tijekom liječenja lijekom Olumiant, Vaš će
liječnik možda kontrolirati razine masnoća u
krvi, kao što je kolesterol.

Krvni ugrušci:
Olumiant može uzrokovati stanje kod kojega
dolazi do nastanka krvnih ugrušaka u nozi, koji
zatim mogu dospjeti u pluća. Odmah se obratite
svom liječniku ako primijetite bilo koji od
sljedećih simptoma:
• oticanje ili bol u jednoj nozi
• toplina ili crvenilo na jednoj nozi
• neočekivan nedostatak zraka
• ubrzano disanje
• bol u prsnom košu
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
Za dodatne informacije pogledajte uputu o lijeku.
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.

