MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ
RIXATHON® (RITUKSIMABI)
-VALMISTEESTA
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA
RIXATHON®-HOITOA
SAAVILLE POTILAILLE
POTILASESITE MUIHIN KUIN
ONKOLOGISIIN KÄYTTÖAIHEISIIN
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•

Tässä esitteessä on ainoastaan tärkeitä turvallisuustietoja.

•

Rixathon®-valmisteen pakkausselosteessa on lisätietoja Rixathon®valmisteen mahdollisista haittavaikutuksista.

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA
RIXATHON®-HOITOA SAAVILLE POTILAILLE

Tässä esitteessä
• vastataan joihinkin kysymyksiin, joita sinulle on ehkä herännyt Rixathon®-valmisteen
mahdollisista riskeistä, mikä auttaa sinua ja lääkäriä arvioimaan, onko se sinulle sopiva hoito
• kerrotaan Rixathon®-valmisteesta
• kerrotaan, mitä sinun tulee tietää, ennen kuin sinulle annetaan Rixathon®-valmistetta

MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ RIXATHON®-VALMISTEESTA
Tietoja Rixathon®-valmisteesta
Rixathon® vaikuttaa immuunijärjestelmään eli elimistön puolustusjärjestelmään, joten se voi
lisätä alttiuttasi infektioille. Jotkin infektiot voivat olla vakavia ja edellyttää hoitoa.
Tietoja Rixathon®-valmisteen antamisesta

• kerrotaan merkittävistä haittavaikutuksista, joista sinun on oltava tietoinen ja joihin kuuluu
harvinainen mutta vakava aivoinfektio nimeltä ”progressiivinen multifokaalinen
leukoenkefalopatia” eli PML
• kerrotaan, mitkä ovat infektion ja PML:n oireet
• kerrotaan, mitä tulee tehdä, jos epäilet itselläsi infektiota tai PML:ää
• kerrotaan potilaskortista.

Rixathon®-valmistetta annetaan infuusiona laskimoon.
Kuten kaikki lääkkeet, myös Rixathon® voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät
kuitenkaan niitä saa, ja useimmat haittavaikutukset eivät ole vakavia.
• Jos saat Rixathon -valmistetta yhdessä muiden lääkkeiden kanssa, osa
haittavaikutuksista voi olla myös muiden lääkkeiden aiheuttamia.
®

• Jotkin haittavaikutukset voivat olla vakavia ja edellyttää hoitoa. Joissakin hyvin
harvinaisissa tapauksissa haittavaikutukset voivat olla henkeä uhkaavia.
Jos jokin saamistasi haittavaikutuksista on vakava, ota välittömästi yhteys lääkäriin tai
sairaanhoitajaan. Jos sinulle jää vielä kysyttävää, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan
puoleen.
Pidä aina mukanasi luettelo kaikista muista käyttämistäsi lääkkeistä. Näytä luettelo kaikille,
joilta saat lääkinnällistä hoitoa, kuten lääkärille, sairaanhoitajalle ja hammaslääkärille.

ENNEN RIXATHON®-HOITOA
Jos jokin seuraavista tilanteista koskee sinua, kerro siitä lääkärille tai sairaanhoitajalle ennen
Rixathon®-hoitoa:
Infektiot
Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle ennen Rixathon®-hoitoa, jos
• sinulla on parhaillaan jokin infektio (vaikka se olisi lieväkin, kuten nuhakuume). Lääkäri tai
sairaanhoitaja voi kertoa, että sinun on odotettava infektion paranemista, ennen kuin voit
saada Rixathon®-hoitoa
• saat paljon infektioita tai sinulla on ollut aiemmin paljon infektioita
• sinulla on parhaillaan tai on ollut vakava infektio, kuten tuberkuloosi, verenmyrkytys (sepsis)
tai jokin muu immuunijärjestelmää heikentävä sairaus

TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA

• sinulla on sairaus, joka lisää alttiuttasi vakaville, hoitoa vaativille infektioille.

Tämän esitteen sisältämät tiedot on tarkoitettu potilaille, jotka saavat Rixathon®-hoitoa.
Lue tämä esite huolellisesti. On tärkeää, että tiedät Rixathon®-valmisteen hyödyt ja riskit.
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Muut sairaudet

RIXATHON®-HOIDON AIKANA TAI SEN JÄLKEEN

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle ennen Rixathon®-hoitoa, jos

Rixathon® vaikuttaa immuunijärjestelmään eli elimistön puolustusjärjestelmään, joten se
voi lisätä alttiuttasi infektioille. Jotkin infektiot voivat olla vakavia ja edellyttää hoitoa.

• sinulla on sydänsairaus
• sinulla on hengitysvaikeuksia
• olet raskaana, suunnittelet raskautta tai imetät

Infektiot

• sinulla on tai on aiemmin ollut virushepatiitti tai jokin muu maksasairaus

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle heti, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista infektion
mahdollisista oireista:

• veren tai virtsan laboratoriotestituloksesi ovat olleet poikkeavat.
Lääkkeet
Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle ennen Rixathon®-hoitoa, jos
• käytät lääkkeitä korkeaan verenpaineeseen
• käytät tai olet aiemmin käyttänyt immuunijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä,
kuten immuunivastetta vähentäviä immuunisalpaajia tai syövän hoitoon käytettävää
solunsalpaajahoitoa eli kemoterapiaa

• korkea kuume, johon saattaa liittyä vilunväristyksiä
• jatkuva yskä
• laihtuminen
• kipu, vaikka et ole satuttanut itseäsi
• yleinen huonovointisuus, väsymys tai energian puute
• polttava kipu virtsatessa.

• olet saanut sydämeen vaikuttavaa kemoterapiaa (sydäntoksista kemoterapiaa)

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle heti, jos sinulle ilmaantuu jokin edellä mainituista
infektion oireista.

• käytät tai olet hiljattain käyttänyt muita lääkkeitä, mukaan lukien reseptilääkkeet,
ilman reseptiä saatavat lääkkeet sekä rohdosvalmisteet.

Vakava aivoinfektio – progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML)

Rokotukset
Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle ennen Rixathon®-hoitoa, jos
• arvioit ehkä tarvitsevasi lähitulevaisuudessa jonkin rokotuksen, mukaan lukien
ulkomaanmatkoja varten tarvittavat rokotukset.
Tiettyjä rokotteita ei saa antaa Rixathon®-hoidon aikana eikä moneen kuukauteen Rixathon®hoidon jälkeen. Sinua hoitava lääkäri tarkistaa ennen Rixathon®-hoitoa, tarvitsetko rokotuksia.
Jos jokin edellä mainituista tilanteista koskee sinua, kerro siitä lääkärille tai sairaanhoitajalle.
Jos et ole varma, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ennen Rixathon®-hoitoa.

Rixathon® voi hyvin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa vakavan aivoinfektion nimeltä
”progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia” eli PML. PML voi aiheuttaa vaikea-asteista
toimintakyvyn heikkenemistä tai jopa kuoleman.
PML:n aiheuttaja on virus, jota esiintyy ei-aktiivisena useimmilla terveillä aikuisilla. Tällöin se
on vaaraton. Tarkalleen ei tiedetä, miksi virus aktivoituu joillakin ihmisillä, mutta sillä voi olla
yhteys elimistön immuunipuolustuksen heikentymiseen.
Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle heti, jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista PML:n oireista:
• sekavuus, muistamattomuus tai ajattelun vaikeus
• tasapainovaikeudet tai kävely- tai puhetavan muutokset
• kehon toispuoleinen voimattomuus tai voimien heikkeneminen
• näön sumeneminen tai näkökyvyn menettäminen.
Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle heti, jos sinulle ilmaantuu jokin edellä mainituista
PML:n oireista hoidon aikana tai kahden vuoden kuluessa viimeisen Rixathon®-annoksen
saamisen jälkeen.
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POTILASKORTTI
• Pakkauksessa on mukana potilaskortti. Lääkärin tai sairaanhoitajan täytyy antaa sinulle
Rixathon®-potilaskortti jokaisen Rixathon®-infuusion yhteydessä.
• Potilaskortissa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen
ennen kuin sinulle annetaan Rixathon®-valmistetta sekä Rixathon®-hoidon aikana ja sen
jälkeen.
• Pidä potilaskortti aina mukanasi. Voit säilyttää sitä esimerkiksi lompakossa tai käsilaukussa.
• Näytä potilaskorttia aina lääkärin, sairaanhoitajan tai hammaslääkärin
vastaanottokäynneillä, ei siis pelkästään Rixathon®-hoidon määränneen erikoislääkärin
vastaanotolla.
• Sinun on kerrottava hoidostasi ja näytettävä potilaskortti myös puolisollesi tai hoitajallesi.
He saattavat huomata oireita, joista et itse ole tietoinen.
• Koska Rixathon®-hoito voi vaikuttaa immuunijärjestelmään vielä usean kuukauden kuluttua,
myös haittavaikutuksia voi ilmetä hoidon päättymisen jälkeenkin. Pidä siis potilaskortti aina
mukanasi vielä kahden vuoden ajan viimeisen Rixathon®-annoksen saamisen jälkeen.

Pidä potilaskortti aina mukanasi
• Näytä kortti puolisollesi tai hoitajallesi.
• Näytä kortti aina, kun käyt terveydenhuollon ammattilaisen, kuten lääkärin, sairaanhoitajan
tai hammaslääkärin, vastaanotolla.

Pidä kortti mukanasi vielä kahden vuoden ajan viimeisen Rixathon®-annoksen saamisen jälkeen.

HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös
sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa.
Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (katso yhteystiedot alla).
Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen
turvallisuudesta.www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus
Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 Fimea
tai www.report.novartis.com
NR??????????????????????

NR??????????????????????

Fimean hyväksymä, 12/2019
SANZ_0138 | NR2001146630

Sandoz A/S, c/o Sandoz
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo
Sandoz lääkeneuvonta arkisin
klo 9.00-17.00, puh. 010 61 33 415

