
Lääkäri: Katso lisätietoja valmisteyhteenvedosta.

Potilasvaroituskortti
Näytä tämä kortti kaikille ensi- ja terveydenhoitoosi 

osallistuville henkilöille

Minulle on annettu multippeliskleroosin (MS-taudin) hoitoon 
tarkoitettua LEMTRADA®-valmistetta, joka vaikuttaa kehon 
immuunijärjestelmään.

Osallistun erityiseen seurantaohjelmaan, jossa otetaan kuukausittain 
laboratoriokokeita neljän vuoden ajan viimeisen hoitokerran jälkeen.

Autoimmuunisairaudet, kuten:

>  ITP:ksi kutsuttu verenvuotosairaus (idiopaattinen trombosytopeeninen 
purppura)

>  Kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta (hypo- tai hypertyreoosi)

>  Munuaissairaudet (kuten tyvikalvovasta-aineglomerulonefriitti eli anti-
GBM-tauti)

Minulle LEMTRADA® -valmistetta määränneen lääkärin voi 
tavoittaa soittamalla alla olevaan numeroon. Taulukosta löytyvät 
myös mahdollisten muiden hoitooni osallistuvien lääkäreiden tai 
terveydenhuollon ammattilaisten yhteystiedot.
Mikäli minulle tehdään lääketieteellisiä tutkimuksia, kopio kaikista 
potilasasiakirjoista, mukaan lukien tiedot tehdyistä hoitotoimenpiteistä ja/
tai kokeiden tulokset, on toimitettava alla mainitu(i)lle lääkär(e)ille.
Potilaan nimi: ______________________________________________________

Potilaan allekirjoitus: ________________________________________________

LEMTRADA® -hoito voi lisätä seuraavia riskejä 

Nimi Puhelinnumero
Neurologi

Yleislääkäri 

MS-hoitaja



Vakavat haittavaikutukset, joita sinun on tarkkailtava:

Autoimmuunisairaudet saattavat puhjeta pitkän ajan kuluttua 
LEMTRADA®-hoidosta. On erittäin tärkeää, että jatkat käymistä 
laboratoriokokeissa kerran kuukaudessa (vaikka vointisi olisi hyvä).

Mikäli havaitset itselläsi seuraavia oireita, soita välittömästi lääkärillesi 
raportoidaksesi niistä. Jos et saa yhteyttä omaan lääkäriisi, hakeudu 
välittömästi hoitoon jollekin toiselle lääkärille tai lääkäriasemalle.

Lisäksi sinun 
täytyy jatkaa oireiden 
tarkkailua.

Jatka seurantaa 4 vuotta 
viimeisen LEMTRADA®-
hoitojakson jälkeen.

Mitä aikaisemmin   
mahdolliset sairaudet 
havaitaan ja todetaan, sitä 
paremmat ovat parane-
mismahdollisuutesi.

>  Verivirtsaisuus – virtsa voi olla 
punaista tai teen väristä

>  Turvotusta säärissä tai 
jalkaterissä

>  Veren yskiminen
Munuaissairaus, kuten tyvikalvovasta-aineglomerulonefriitti

Kerro myös viipymättä lääkärillesi, 
mikäli sinulla ilmenee seuraavia 
vakavaan infektioon viittaavia 
oireita:

>  Kuumetta ja/tai vilunväristyksiä

>  Rauhasten turvotusta

Vakavat infektiot

>  Pieniä punaisia, vaaleanpunaisia 
tai violetteja pisteitä kauttaaltaan 
iholla

>  Tavallista suurempi alttius 
mustelmille

>  Haavan verenvuoto, joka on 
tavallista hankalampaa saada 
tyrehdytettyä

>  Tavallista runsaammat, 
pitkäkestoisemmat tai tiheämmin 
toistuvat kuukautiset

>  Myös kuukautisten välillä 
esiintyvät vuodot voivat olla 
merkki ITP:stä

>  Ikenien tai nenän verenvuoto, 
jota ei ole aiemmin esiintynyt 
tai jonka tyrehtyminen kestää 
tavallista kauemmin

>  Veren yskiminen

Idiopaattinen trombosytopeeninen purppura – ITP

Tärkeitä tietoja LEMTRADA®-valmisteesta 
(alemtutsumabista)
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