
Tämä seulontalomake on tarkoitettu helpottamaan potilaiden arviointia ennen in�iksimabihoidon aloittamista. Kaikki 
jäljempänä lueteltavat kysymykset on hyvä käydä läpi ennen in�iksimabihoidon aloittamista.

Infliksimabihoitoa saavien 
potilaiden seulontalomake

2. Vasta-aihekysymykset

2-1. Onko potilas tunnetusti yliherkkä vaikuttavalle aineelle (in�iksimabi) tai muille hiiren proteiinia sisältäville tuotteille?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

Kysymyksen 2-1 vastauksen on oltava EI

2-4. Onko potilaalla kohtalainen tai vaikea sydämen vajaatoiminta (New York Heart Association -järjestön [NYHA] luokat III/IV)?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

Kysymyksen 2-4 vastauksen on oltava EI

2-3. Onko potilaalla parhaillaan aktiivinen tuberkuloosi tai muu vaikea infektio, esim. sepsis, absessi tai opportunisti-infektio?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

2-2. Onko potilas tunnetusti yliherkkä valmisteen jollekin muulle aineelle (sakkaroosi, polysorbaatti 80, natriumdivetyfosfaattimono-
hydraatti, dinatriumfosfaattidihydraatti)?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

1. Potilaan tiedot

1-1. Potilaan nimi : 

1-2. Syntymäaika :                                                           (PP.KK.VVVV)

1-3. Pituus :                                        cm                                                   1-4. Paino :                                        kg

1-5. Diagnoosi :           □ Nivelreuma                                                 □ Selkärankareuma                                        □ Nivelpsoriaasi

                           □ Crohnin tauti                                              □ Haavainen koliitti                                        □ Plakkipsoriaasi

                           □ Lasten Crohnin tauti                                 □ Lasten haavainen koliitti

3-1. Onko potilaalla hepatiitti B -virusinfektion (HBV) riski tai tiedossa oleva HBV-infektio?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-2. Onko hänellä jokin muu tiedossa oleva krooninen tai toistuva infektio?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-3. Onko potilas käynyt alueilla, joilla esiintyy endeemisesti sieni-infektioita, tuberkuloosia tai muita infektioita?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-4. Onko potilaalla nyt tai anamneesissa maligniteetti?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-5. Onko potilaalla nyt tai anamneesissa dysplasia tai paksusuolisyöpä tai onko näiden riski suurentunut (esim. potilaat, joilla pitkään 
jatkunut haavainen koliitti)?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-6. Onko potilaalla tiedossa oleva lievä sydämen vajaatoiminta?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3. Seulontakysymykset Kysymykset 3-1 – 3-16: Jos vähintään yhden kysymyksen vastaus on Kyllä, on konsultoitava hoitavaa lääkäriä.



3-8. Onko potilaalla tiedossa oleva myeliinikatosairaus (esim. MS-tauti tai Guillain–Barrén oireyhtymä)?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-9. Suunnitellaanko potilaalle mitään kirurgista tai hammaskirurgista toimenpidettä?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-11. Onko potilaalla tiedossa oleva maksan vajaatoiminta?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-12. Toivooko potilas raskautta (riittämätön ehkäisy)?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-13. Onko potilas raskaana tai imettääkö hän?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-14. Reumataudit: Saako potilas anakinra- tai abataseptihoitoa?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-15. Plakkipsoriaasi: Onko potilas saanut aiemmin runsaasti immunosuppressanttihoitoja tai pitkäaikaista psoraleeni-ultravioletti-A
-hoitoa (PUVA)?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-18. Jos potilaalla on todettu latentti tuberkuloosi, onko tuberkuloosilääkitys aloitettu ennen TNF-salpaajahoidon aloittamista?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei, miksi?

3-10. Onko potilas saanut elävää rokotetta edeltävien 8 viikon aikana?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

Rokotusstatus tarkistetaan ja mahdollisesti tarvittavat elävät rokotteet annetaan ennen TNF-salpaajahoidon aloittamista. Crohnin tautia sairastavia 
lapsia ja nuoria hoidettaessa on suositeltavaa antaa kaikki ajankohtaisten suositusten mukaiset rokotukset ennen hoidon aloittamista.

3-16. Ruoansulatuskanavan sairaudet: Suunnitellaanko potilaalle yhdistelmähoitoa atsatiopriinin tai 6-merkaptopuriinin (6-MP) kanssa 
tai onko hän saanut atsatiopriinia tai 6-merkaptopuriinia juuri ennen aiottua Remsima-hoitoa?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3-17. Onko potilas testattu tuberkuloosin varalta ajankohtaisten suositusten mukaisesti (rintakehän röntgenkuvaus [pvm…] / 
tuberkuliinikoe tai tuberkuloosiverikoe [pvm…])?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei, miksi?

Kysymyksen 3-17 vastauksen on oltava Kyllä.

3-19. Onko potilasta informoitu perusteellisesti lääkkeen annosta; onko infuusiokortista keskusteltu ja onko se annettu potilaalle
ennen ensimmäistä antokertaa?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei, miksi?

3-20. Onko potilaalle kerrottu mahdollisista haittavaikutuksista ja onko häntä kehotettu ottamaan yhteys lääkäriin, jos hänelle kehittyy 
mitä tahansa esim. vaikean infektion tai tuberkuloosin merkkejä (esim. pitkittynyt yskä, yleistilan heikkeneminen, painon lasku, 
lievä kuume) tai hematologisten reaktioiden merkkejä (esim. pitkittynyt kuume, hematooma, verenvuoto, kalpeus)?

Kyllä Ei, tarkemmat tiedot

Kysymyksen 3-20 vastauksen on oltava Kyllä.

3-7. Onko potilaalla tiedossa oleva vaikea astma tai käyttääkö hän runsaasti nikotiinia?

Kyllä, tarkemmat tiedot Ei

3. Seulontakysymykset Kysymykset 3-1 – 3-16: Jos vähintään yhden kysymyksen vastaus on Kyllä, on konsultoitava hoitavaa lääkäriä.

CA-13-2M0A3-AU-22-1-0


