I M LY G I C ®

(talimogen laherparepvek)

INFORMATION FÖR PATIENTER OCH NÄRSTÅENDE
Denna broschyr innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska känna till före och under
behandlingen med Imlygic. Läs denna information noga före och efter varje behandling. Läs också
bipacksedeln för Imlygic som du får av din läkare. Tala med din läkare eller sjuksköterska om du
har några frågor eller funderingar om behandlingen.

VAD BEHÖVER JAG VETA OM IMLYGIC?
• Imlygic är en försvagad form av herpes simplex-virus typ-1 (HSV-1), som vanligen kallas munsårsvirus.
• Imlygic kan orsaka livshotande herpesinfektioner hos personer med nedsatt immunförsvar.
• Imlygic kan skada ofödda barn. Tala om för läkaren om du är gravid eller planerar att bli gravid.
• Under eller efter behandlingen med Imlygic kan du drabbas av munsår eller en allvarligare form av herpesinfektion.
• Imlygic-virus kan överföras till dina närstående (familjemedlemmar, vårdgivare, sexpartner eller någon som du delar säng
med) om de kommer i direktkontakt med kroppsvätskor från dig eller med injektionsställena.
• Dela denna information med dina närstående, i synnerhet om de är gravida eller har nedsatt immunförsvar.
• Injektionsställena ska alltid hållas täckta med lufttäta och vattentäta täckförband. Sätt på förbandet enligt de anvisningar
du har fått av vårdpersonalen. Om förbandet lossnar eller ramlar av ska du omedelbart sätta på ett nytt.

VILKA ÄR TECKNEN OCH SYMTOMEN PÅ EN HERPESINFEKTION?
• S
 märta, en brännande känsla eller stickningar i blåsor runt munnen (t.ex. munsår) eller könsorganen, eller på fingrarna
eller öronen, med eller utan en sårskorpa
• Ögonsmärta, ljuskänslighet, utsöndringar från ögonen, röda ögon, rinnande ögon eller dimsyn
• Svaghet i armar eller ben
• Mycket kraftig dåsighet (känna sig sömnig)
• Feber förknippad med huvudvärk
• Kräkningar
• Förvirring
• Minnesförlust
• Kramper

OM DU FÅR NÅGOT AV DESSA SYMTOM UNDER ELLER EFTER BEHANDLINGEN MED IMLYGIC
SKA DU OMEDELBART TALA OM DET FÖR LÄKAREN.

Se baksidan.

Denna broschyr innehåller inte all viktig säkerhetsinformation du behöver känna till om Imlygic. Läs bipacksedeln för Imlygic som du får av
din läkare för att få mer information. Läs den varje gång du får en injektion, eftersom informationen i den kan komma att ändras med tiden.
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HUR SKA JAG GÖRA FÖR ATT UNDVIKA ATT SPRIDA IMLYGIC?
• S
 e till att närstående inte kommer i direktkontakt med injektionsställena och kroppsvätskor från dig:
- Den behandlade patienten ska minimera risken för att närstående exponeras för blod och kroppsvätskor under hela
behandlingen med Imlygic samt till och med 30 dagar efter den sista administreringen av Imlygic. Följande aktiviteter ska
undvikas:
• S
 amlag utan latexkondom
• K
 yssas om någon av er har ett öppet munsår
• Ä
 ta eller dricka med samma bestick, porslin och glas
• A
 nvända samma injektionskanyler, rakblad eller tandborstar
• Undvik att röra vid eller klia på injektionsställena.
• H
 åll alltid injektionsställena täckta med luft- och vattentäta förband. Om injektionsstället utsöndrar vätska ska förbandet
sitta kvar tills vätskeutsöndringen har upphört. Sätt på förbandet enligt de anvisningar du har fått av vårdpersonalen. Om
förbandet lossnar eller ramlar av ska du omedelbart sätta på ett nytt.
• Lägg alla använda förband och tvättmaterial i en plastpåse, förslut den och kasta den i hushållsavfallet, så att inte
medlemmar i hushållet kommer i direktkontakt med dem.

VAD SKA JAG BERÄTTA FÖR MINA NÄRSTÅENDE NÄR JAG BEHANDLAS MED IMLYGIC?
• Undvika direktkontakt med dina kroppsvätskor och injektionsställen.
• Använda handskar när de byter dina täckförband.
• T vätta det drabbade området med tvål och vatten och/eller ett desinficerande medel om de av misstag kommer i kontakt
med Imlygic. Om de drabbas av tecken eller symtom på en herpesinfektion ska du uppmana dem att kontakta läkare.

Om någon av dina närstående är gravid eller har nedsatt immunförsvar ska de inte byta dina täckförband
eller göra rent dina injektionsställen.

TALA MED DIN LÄKARE ELLER SJUKSKÖTERSKA OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM BEHANDLINGEN MED IMLYGIC.
Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt
till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 Fimea
(webbplats: www.fimea.fi). Ange alltid batchnumret som står på patientkortet när du rapporterar biverkningar.

Denna broschyr innehåller inte all viktig säkerhetsinformation du behöver känna till om Imlygic. Läs bipacksedeln för Imlygic som du får av
din läkare för att få mer information. Läs den varje gång du får en injektion, eftersom informationen i den kan komma att ändras med tiden.
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