Gör så här om du upplever en allvarlig allergisk reaktion:

• Sluta injicera pegvalias
• Ta adrenalin vid behov (innan du inleder pegvaliasbehandlingen förskriver din
•

läkare en adrenalinspruta och utbildar både dig och observatören i hur och när
adrenalin ska användas). Medför alltid adrenalinsprutan
Ring efter akut vård eller ta dig till närmaste akutmottagning

FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL
Pegvalias har förskrivits till denna patient. Allvarliga allergiska reaktioner har kopplats till användningen
av produkten.
Mer information om pegvalias finns i produktresumén.
Rapportera alla misstänkta biverkningar till drugsafety@bmrn.com eller Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea,
Webbplats: www.fimea.fi.
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Patientkort för
PALYNZIQ (pegvalias)
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att
snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att direkt rapportera alla
biverkningar du eventuellt får till BioMarin via drugsafety@bmrn.com; fax: +1-415-532-3144
eller tel: +1-415-506-6179. Biverkningar kan också rapporteras via Säkerhets- och
utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea,
Webbplats: www.fimea.fi.

Patientens namn:
Ålder:
Information om allergier:
Andra hälsoproblem (såsom astma):
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Kontaktinformation vid en nödsituation:
Namn på nära anhörig:
Kontaktuppgifter till nära anhörig:
Läkarens namn:
Läkarens kontaktuppgifter:
Läkarens kontaktuppgifter utanför kontorstid:

Pegvalias kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner som kan bli livshotande
och de kan inträffa när som helst efter en pegvaliasinjektion.
VIKTIGT: Medför alltid en adrenalinspruta och det här kortet. Visa kortet för
vårdpersonalen i en nödsituation.
Sluta injicera pegvalias om något av följande symtom uppstår:
Symptom på allvarliga allergiska reaktioner kan omfatta:

• Svullnad av ansikte, ögon, läppar,

• Förlorad kontroll över urin

•

• Hög puls
• Urtikaria (kliande och knottriga

•
•
•

73030414-002 Palynziq Patient Alert Card A4 85x60 SWEDISH AW2.indd 4

mun, hals, tunga, händer och/
eller fötter
Andningsproblem eller
väsande andning
Svullnad i halsen, kvävningskänsla
Problem att svälja eller tala
Yrsel eller svimning

eller avföring

hudutslag) som snabbt sprider sig

• Hudrodnad
• Kraftiga magkramper eller smärta,
kräkning eller diarré
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