Remicade-hoito aloitettu (pvm):
Annetut infuusiot (pvm):

Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämistäsi lääkkeistä, kun menet vastaanotolle.

Pyydä lääkäriä merkitsemään tähän tiedot
viimeisimmästä tuberkuloosiseulonnasta:

TUBERKULOOSITESTIT

Luettelo muista käytössä olevista lääkkeistä:

REMICADE-HOIDOT

KÄYTTÄMÄSI LÄÄKKEET

Allergiat:

Potilaskortti

Menetelmä:
		
Tulos:		
Potilaan nimi:
Menetelmä:
		

Lääkärin nimi:

Tulos:		
Lääkärin puh.nro:

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää
tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen Remicadehoidon aloitusta ja sen aikana.
Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.

SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

Ennen Remicade-hoitoa, kerro lääkärille
• jos sinulla on jokin sydänongelma kuten lievä sydämen
vajaatoiminta.
Remicade-hoidon aikana, kerro lääkärille heti
• jos sinulle ilmaantuu sydänongelmien oireita. Tällaisia oireita
ovat hengenahdistus, jalkojen turvotus tai muutos sydämen
lyöntirytmissä.

INFEKTIOT

Ennen Remicade-hoitoa, kerro lääkärille
• jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin.
• jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos
olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön
kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään
tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri
merkitsee tiedot seulontakokeista tähän korttiin.
• jos sinulla on B-hepatiitti tai jos tiedät tai epäilet
olevasi B-hepatiittiviruksen kantaja.
Remicade-hoidon aikana kerro heti lääkärille
• jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta,
väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenahdistusta, painon
alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hammasongelmia,
kirvelyä virtsatessa tai flunssan kaltaisia oireita.

RASKAUS JA ROKOTUKSET

• Jos olet saanut Remicadea raskauden aikana, on tärkeää että
kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa
mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa ”elävää rokotetta”,
kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn)
6 kuukauteen syntymän jälkeen.
Pidä tämä kortti mukanasi 4 kuukauden ajan Remicade-annoksen jälkeen, tai jos olet raskaana, vähintään 6 kuukauden ajan
synnytyksen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänkin
ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.
Lue Remicaden pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin
aloitat lääkkeen käyttämisen.
On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin
lääkkeesi kauppanimen ja eränumeron.

TÄMÄ POTILAS SAA REMICADE-HOITOA.

REMICADE on TNF-alfa-salpaaja. Lääkärin tulee huomioida,
että TNF-alfan suppressio saattaa peittää infektion oireita kuten
kuumeen. Vakaviin infektioihin liittyvien poikkeavien kliinisten
ilmenemisten varhainen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää,
jotta diagnoosin ja hoidon viivästyminen minimoitaisiin.
THIS PATIENT IS ON REMICADE, which is an TNF alpha
inhibitor. It should be noted that suppression of TNF alpha
may mask symptoms of infection such as fever. Early
recognition of atypical clinical presentations of serious
infections is critical in order to minimize delays in diagnosis
and treatment.
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