
Ennen Ilaris-hoidon aloitusta 
 • Infektiot: sinun ei tule käyttää Ilaris-valmistetta, jos sinulla 
 parhaillaan on lääkärin hoitoa vaativa infektio tai jos olet
 sairastanut tai sairastat parhaillaan tuberkuloosia tai olet  
 ollut hiljattain tekemisissä tuberkuloosia sairastavan   
 henkilön kanssa.  

 • Allergiset reaktiot: Kerro lääkärillesi mikäli sinulla on   
 hengitysvaikeuksia, huonovointisuutta, huimausta, ihot-
 tumaa, sydämentykytystä tai matala verenpaine.  

 • Maksasairauden oireet: Kerro lääkärillesi mikäli sinulla on  
 maksasairauden oireita kuten silmien tai ihon keltaisuutta,  
 huonovointisuutta, ruokahaluttomuutta, tummaa virtsaa tai  
 vaaleaa ulostetta.  

 • Rokotukset: Keskustele lääkärisi kanssa kaikista rokotuksista,  
 jotka saatat tarvita ennen Ilaris-hoidon aloitusta. 

Ilaris-hoidon aikana 
 • Infektioiden riski: Ilaris-hoitoon liittyy kohonnut infektioriski,  
 mukaanlukien vakavien infektioiden riski. Kerro lääkärillesi  
 jos sinulla on yli kolme päivää kestävä kuume tai jokin muu  
 oire joka voisi olla infektion aiheuttama.  

 • Allergisten reaktioiden riski: Hakeudu välittömästi lääkärin  
 hoitoon, jos sinulle tulee seuraavia oireita: A) pitkittynyt  
 kuume, yskä tai päänsärky; B) paikallista punoitusta, lämmön 
 tunnetta tai turvotusta iholla; tai C) hellittämätöntä yskää,  
 painon laskua ja lievää kuumetta.

• Yliannostus: Kerro lääkärillesi, jos annostelet liikaa Ilaris-
 valmistetta. 

• Annoksen unohtuminen: Jos unohdat pistää Ilaris-annoksen,  
 tee se heti muistaessasi. Keskustele sen jälkeen lääkärisi  
 kanssa seuraavan annoksen injisoinnin ajankohdasta. 

Tärkeää tietoa 
Ilaris-valmisteen turvallisuudesta

Ilaris on tarkoitettu kryopyriiniin liittyvien 
oireyhtymien (CAPS) hoitoon

PIDÄ TÄMÄ KORTTI AINA MUKANASI 
Tämä kortti sisältää tärkeää Ilaris-valmistetta koskevaa 
tietoa, josta sinun tulee olla perillä ennen Ilaris-hoidon 

aloittamista ja sen aikana.  
  Esitä tämä kortti kulloinkin hoitoosi osallistuvalle lääkärille.
  Tutustu huolellisesti Ilaris-valmisteen pakkausselosteeseen.



Ilaris-hoitoon liittyviä päivämääriä: 

Aloituspäivämäärä:

Viimeisimmän injektion päivämäärä:

Pidä mukanasi myös luetteloa kaikista muista käyttämis-
täsi lääkkeistä aina kun käyt lääkärin tai hoitajan luona.

Ilaris-annos:

Potilaan nimi: 

Lapsille: vanhemman tai huoltajan nimi:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Pidä tämä kortti aina mukanasi.

Ilaris voi aiheuttaa haittavaikutuksia, vaikkakaan kaikki poti-
laat eivät niitä saa. Kerro hoitavalle lääkärille kaikista hoidon 
aikana esiintyvistä haittavaikutuksista. 
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Novartis Finland Oy, Lääkeinformaatiopalvelu, Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo, 
puh. 010 6133 210, novartis.laakeinformaatio@novartis.com

Tärkeää tietoa 
Ilaris-valmisteen turvallisuudesta

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. 
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.


