Ditt namn:
Ditt namn:

Läkarens
förskrev JYSELECA):
Läkarensnamn
namn(som
(som förskrev JYSELECA):

Läkarens
Läkarens telefonnummer:
telefonnummer:

Datumdå
dådudu
började
använda
Datum
började
använda
JYSELECA:
JYSELECA:

Dettamed
läkemedel
är kort
föremål
för du
Bär alltid
dig detta
medan
övervakning.
Dettaför
kommer
tarutökad
JYSELECA
och visa kortet
all hälsoattsjukvårdspersonal
göra det möjligt att
snabbt
idenoch
som
är delaktig
tifiera
säkerhetsinformation.
Du
i din
vårdnyeller
behandling, till exempel
kan hjälpa till genom
att rapportera
apotekspersonal
eller akutläkare.
de biverkningar du eventuellt får.
Genom
rapportera
biverkningar
Dettaatt
läkemedel
är föremål
för
utökad
övervakning.
Detta
kommer att
kan
du bidra
till att öka
informatiogöraom
detläkemedlets
möjligt att snabbt
identifiera
nen
säkerhet.
Se
ny säkerhetsinformation.
Du kan
bipacksedeln
om hur du rapporterar
hjälpa till genom att rapportera de
biverkningar.
biverkningar du eventuellt får. Genom
webbplats:
www.fimea.fi
att rapportera
biverkningar kan
Säkerhetsdu bidra tilloch
att utvecklingscentret
öka informationenför
läkemedelsområdet
Fimea Se
om läkemedlets säkerhet.
Biverkningsregistret
bipacksedeln om hur du rapporterar
PB
55, 00034 FIMEA
biverkningar.
Gå
Gå in
in på
på vår
vårwebsida:
webbsida:
www.jyseleca.eu
www.jyseleca.eu

Jyseleca-PAC-v2.0-09-2021
SE-UC-FIL-202112-00002
Jyseleca-PAC-v1.0-07-2020

PatientPatientinformationskort
informationskort
Bär alltid med dig det här kortet
Bär
alltid med digom
det
här kortet.
Säkerhetsinformation
Jyseleca®
(filgotinib) för patienter.
Säkerhetsinformation
om JYSELECA®
(filgotinib) för patienter.

Detta kort innehåller viktig information
för patienter om säkerheten för
JYSELECA. Läs bipacksedeln för mer
Detta kort innehåller viktig
information.
information för patienter om
Bär
alltid med
dig
detta kortLäs
medan du
säkerheten
för
JYSELECA.
tar JYSELECA och visa kortet för all hälsobipacksedeln för mer information.
och sjukvårdspersonal som är delaktig
i din vård eller behandling, till exempel
apotekspersonal eller akutläkare.

Infektioner
• JYSELECA kan förvärra en befintlig
infektion eller öka risken för att du får
en ny infektion. Tala genast om för läkare
om du blir sjuk eller märker tecken på
infektion, till exempel:
• Feber eller frossa, andnöd, hosta,
onormal trötthetskänsla – dessa
symtom kan vara tecken på
lunginflammation
• F eber, svettning, viktminskning
eller hosta som inte försvinner –
dessa symtom kan vara tecken på
tuberkulos (TBC)
• Smärtsamma hudutslag med blåsor
– detta kan vara ett tecken på
bältros (herpes zoster)
• Innan du börjar ta JYSELECA ska din
läkare utreda om du tidigare varit utsatt
för TBC
• Tala om för din läkare om du nyligen
har varit i nära kontakt med en person
med TBC

Blodproppar i benvener eller
lungor

Graviditet, preventivmedel och amning

• Sök genast läkarvård om du får symtom
på blodproppar i benen eller lungorna,
som t.ex. svullnad eller smärta i ett ben,
bröstsmärta eller andnöd

JYSELECA får inte användas under graviditet:

Kolesterol
Högt kolesterol är en viktig riskfaktor för
hjärtsjukdom. Medan du tar JYSELECA
kommer läkaren att kontrollera dina
kolesterolnivåer. Detta hjälper till att
bestämma om du behöver behandling för
att sänka dina kolesterolnivåer.

Vacciner
• Du ska inte ta vissa (s.k. levande) vacciner
(till exempel ZostavaxTM som används mot
bältros) medan du tar JYSELECA
• Tala med läkare angående vacciner
innan du börjar ta JYSELECA. De kanske
vill säkerställa att dina vaccinationer är
uppdaterade

• Använd effektivt preventivmedel medan
du tar JYSELECA och i en (1) vecka efter
att du tagit din sista dos
•O
 m du blir gravid medan du tar JYSELECA,
eller tror att du kan vara gravid, sluta ta
JYSELECA och kontakta genast läkare
• Om du planerar att bli gravid ska du tala
om det för läkare
Du får inte amma medan du tar JYSELECA.

Påverkan på manlig
fertilitet
Det är möjligt att Jyseleca kan minska
antalet spermier eller påverka spermakvaliteten, vilket skulle kunna leda till en
nedsatt förmåga att få barn. Det är okänt
om dessa förändringar är övergående.
Tala med din läkare om du vill få barn
nu, eller i framtiden.

