Tärkeitä yhteystietoja
Erikoislääkärin nimi

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta

Potilaskortti
JEMPERLI (dostarlimabi)

Puhelinnumero

Puhelinnumero virka-ajan ulkopuolella

Oma nimi

Oma puhelinnumero

Yhteyshenkilö hätätilanteessa

Tärkeää turvallisuustietoa immuunivälitteisten
haittavaikutusten riskin pienentämiseksi
JEMPERLI voi aiheuttaa haittavaikutuksia, jotka voivat
joskus olla vakavia tai henkeä uhkaavia ja johtaa kuolemaan.
Haittavaikutuksia voi esiintyä milloin tahansa hoidon
aikana tai hoidon jälkeen. Haittavaikutuksia voi esiintyä
useammalla kuin yhdellä kehon alueella samanaikaisesti.
Ota välittömästi yhteyttä erikoislääkäriisi, jos sinulla esiintyy
jokin tässä kortissa luetelluista oireista, jokin muu oire tai jos
oireet pahenevat. Välitön lääkärinhoito voi estää ongelman
kehittymisen vakavammaksi. Lääkärisi saattaa määrätä sinulle
oireiden hoitoon muita lääkkeitä, siirtää seuraavaa JEMPERLIannosta tai lopettaa hoidon.
Lisätietoja, ks. pakkausseloste.
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• Älä yritä diagnosoida tai hoitaa haittavaikutuksia itse.
•	Pidä tämä kortti aina mukana, myös matkoilla, mennessäsi

päivystykseen tai käydessäsi toisella lääkärillä.
	
Säilytä
tämä kortti vähintään 4 kuukauden ajan viimeisen
•
JEMPERLI-annoksen jälkeen.
•	Kerro kaikille sinua hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille,
että saat JEMPERLI-hoitoa, ja näytä heille tämä kortti.
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Ota yhteyttä onkologian hoitotiimiisi, jos sinulla
esiintyy jokin seuraavista merkeistä tai oireista,
muita merkkejä tai oireita tai jos oireet pahenevat.
Keuhkot
• Hengenahdistus
• Rintakipu
• Yskä tai yskän paheneminen
Suolisto
• Ripuli tai suolen toiminnan
tihentyminen
• Mustat, tervamaiset, tahmaiset
ulosteet; veri tai lima ulosteessa
• Vaikea vatsakipu tai vatsan aristus
• Pahoinvointi tai oksentelu
Maksa
• Pahoinvointi tai oksentelu
• Ruokahaluttomuus
• Oikeanpuoleinen vatsakipu
• Ihon tai silmänvalkuaisten
keltaisuus
• Virtsan tummuus
• Verenvuoto- tai mustelma-alttius
Umpieritys
• Nopea sydämen syke
• Painonlasku tai painonnousu
• Lisääntynyt hikoilu
• Hiustenlähtö
• Kylmän tunne
• Ummetus
• Vatsakipu
• Äänen madaltuminen
• Lihassäryt
• Huimaus tai pyörtyminen
• Pitkittynyt tai poikkeava päänsärky

Munuaiset
• Virtsan määrän tai värin
muutokset
• Nilkkojen turvotus
• Ruokahaluttomuus
• Verivirtsaisuus
Iho
• Ihottuma, kutina,
ihon kesiminen tai
haavaumat
• Suun, nenän, nielun
tai sukuelinten alueen
haavaumat
Silmät
• Näön muutokset
Muut elimet
• Vaikea tai pitkittynyt
lihas- tai nivelkipu
• Vaikea lihasheikkous
• Käsien tai jalkaterien
turvotus tai kylmyyden
tunne

JEMPERLI saattaa aiheuttaa muitakin haittavaikutuksia. Jos havaitset
haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai
sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia,
joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista
suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa
saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.
www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

Tärkeää tietoa terveydenhoidon
ammattilaisille
Tämä potilas saa JEMPERLI-hoitoa, joka voi aiheuttaa immuunivälitteisiä
haittavaikutuksia milloin tahansa hoidon aikana tai hoidon jälkeen.
Niitä voi esiintyä missä tahansa elimessä tai kudoksessa ja
useammassa elinjärjestelmässä samanaikaisesti. Arvioi, onko potilaalla
immuunivälitteisten haittavaikutusten merkkejä tai oireita (joko tässä
kortissa lueteltuja tai muita). Varhainen diagnosointi ja asianmukainen
hoito ovat välttämättömiä, jotta voidaan minimoida immuunivälitteisten
haittavaikutusten seuraukset.
Epäillyt immuunivälitteiset haittavaikutukset on tutkittava
asianmukaisesti etiologian varmistamiseksi ja muiden syiden
poissulkemiseksi. Haittavaikutuksen vaikeusasteen perusteella
JEMPERLI-hoito on keskeytettävä tai lopetettava pysyvästi ja potilaalle
on annettava kortikosteroideja tai muuta asianmukaista hoitoa.
Tarkempia ohjeita immuunivälitteisten haittavaikutusten hoitoon, ks.
JEMPERLI-valmisteyhteenveto.
Immuunivälitteisten haittavaikutusten hoidossa voi olla hyödyllistä
konsultoida onkologia tai muuta erikoislääkäriä.

Lisätietoja, ks. valmisteyhteenveto.

