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Viktig säkerhetsinformation till vårdpersonal
gällande Venclyxto® och tumörlyssyndrom
Denna patient behandlas med Venclyxto® för KLL, vilket
kan orsaka tumörlyssyndrom (TLS) under de 5 första
behandlingsveckorna.
ཞ Utvärdera blodets kemiska sammansättning: kalium,
urinsyra, fosfor, kalcium och kreatinin.
ཞ Blodets kemiska avvikelser måste genast korrigeras.
Detta kan vara fatalt om obehandlat.
ཞ Om du misstänker TLS, kontakta genast den förskrivande
läkaren som anges på detta kort.
Läs produktresumén eller kontakta AbbVie på 010 2411 200 för mer
information och om ni behöver fler exemplar av patientkortet.

Patientkort

Säkerhetsinformation om Venclyxto®
(venetoklax) för patienter med kronisk lymfatisk
leukemi (KLL)
Venclyxto® används för att behandla patienter med KLL.
Detta kort innehåller information som du måste känna till
om tumörlyssyndrom och Venclyxto®.
- Ha alltid med dig detta patientkort.
- Visa upp det för alla läkare som behandlar dig eller
om du besöker en akutmottagning.
- Ta alltid Venclyxto® exakt som din läkare har sagt åt
dig att göra.

Vad måste jag veta om TLS?

Vad ska jag göra om jag får symtom på TLS?

Under din behandling kan du utveckla höga nivåer av vissa
kroppssalter (såsom kalium och urinsyra) i blodet. Det kan
leda till ett tillstånd som kallas tumörlyssyndrom (TLS) under
de 5 första behandlingsveckorna.

Om du får något av symtomen på TLS under din behandling ska du:

Symtom på TLS:
• feber eller frossa
• känner dig illamående
eller kräks
• känner dig förvirrad
• känner att du har svårt
att andas

genast ringa din läkare eller söka medicinsk
vård, och

sluta ta Venclyxto®.

Läs bipacksedeln för mer information.
•
•
•
•
•
•

oregelbunden hjärtrytm
mörk eller grumlig urin
känner dig ovanligt trött
muskelsmärta eller ledvärk
kramper eller krampanfall
magsmärta och uppsvälldhet

Rapportering av biverkningar: Du kan rapportera
biverkningar till Fimea eller ombudet för innehavaren av
godkännandet för försäljning (AbbVie Oy).
AbbVie Oy
Tel. 010 2411 200
www.abbvie.fi
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Hur kan jag minska risken för TLS?
Drick minst 1,5–2 liter vatten per dag:
ཞ börja 2 dagar före din första dos, och
ཞ samma dag som din första dos, och
ཞ varje dag under de 5 första behandlingsveckorna.
Genom att dricka mycket vatten hjälper du kroppen att
göra sig av med höga nivåer av blodsalter via urinen.
Lämna blodprover när du blir kallad, eftersom de
hjälper din läkare att upptäcka TLS.
Innan du påbörjar behandlingen med Venclyxto® ska
du ta ett annat läkemedel som hjälper till att förhindra
att blodsalt (urinsyra) samlas i kroppen. Följ din läkares
anvisningar.

