Läs också noga igenom bipacksedeln innan du börjar ta detta läkemedel.

DITT NYA LÄKEMEDEL MOT KRONISKT
OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM (KOL)
Patientkort
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att
snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de
biverkningar du eventuellt får. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.
Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera
biverkningar direkt: webbplats: www.fimea.fi, Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea. Genom att rapportera
biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Bästa Patient / Bästa Vårdgivare,
Din läkare har skrivit ut Daxas® till dig, vilket är ett läkemedel för tilläggsbehandling
av KOL.
Kom ihåg att din läkare bör känna till om du tidigare har haft något av följande:
• cancer
• sömnlöshet, ångest, panikattack, depression, självmordstankar eller
självmordsbeteende
• multiple skleros eller SLE (systemisk lupus erythematosus)
• infektion med tuberkulos, herpes, bältros, hepatit (leverinflammation), HIV
Du ska också berätta för din läkare om du under behandlingen utvecklar symtom
som tyder på:
• sömnlöshet, ångest, panikattack (beskriv samtliga symptom som förekom under
attacken), depression, förändrat beteende eller sinnesstämning, självmordstankar
eller självmordsbeteende
• allvarlig infektion
Berätta för din läkare om du tar andra läkemedel.

Hos vissa patienter kan Daxas® orsaka en oavsiktlig viktnedgång, som
inte är kopplad till något särskilt kost- eller motionsprogram. Det
rekommenderas att du regelbundet väger dig och noterar din vikt på
baksidan av detta patientkort.

Hjälp din läkare att kontrollera din vikt genom att ta med dig detta kort till varje
besök.
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