Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och
sjukvårdspersonal.

REMICADE BEHANDLINGAR

LÄKEMEDEL

Lista över andra läkemedel:

Senaste behandlingar:

TUBERKULOSUNDERSÖKNING

Datum för påbörjad behandling
med Remicade:

Lista över allergier:

Be din läkare att notera typ och datum för
senaste tuberkulosundersökning:

Patientkort

Undersökning:
			
Resultat:			
Namn, patient:
Undersökning:		
		

Namn, läkare:

Resultat:			
Telefonnummer, läkare:

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation
som du behöver känna till innan och under behandlingen
med Remicade.
Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.

HJÄRTSVIKT

Före behandling med Remicade
• Tala om för din läkare om du har hjärtproblem såsom lindrig
hjärtsvikt.
Under behandling med Remicade
• Tala omedelbart om för din läkare om du märker tecken på
hjärtproblem. Sådana tecken omfattar andfåddhet, svullna fötter
eller förändringar av hur hjärtat slår.

INFEKTIONER

Före behandling med Remicade
• Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindring sådan.
• Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du
någonsin har haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt
med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att
undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ
och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet.
• Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller
misstänker att du är bärare av hepatit B virus.
Under behandling med Remicade
• Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande)
hosta, andfåddhet, viktminskning, nattliga svettningar, diarré,
sår, tandbesvär, sveda vid urinering eller influensaliknande symtom.

GRAVIDITET OCH VACCINATIONER

• Om du har fått Remicade under din graviditet, är det viktigt
att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får
något vaccin. Ditt barn ska inte få ’levande vacciner’, såsom
BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 6 månader
efter födseln.
Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din Remicade-dos,
eller i händelse av graviditet i minst 6 månader efter ditt barns
födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.
Läs noga Remicade bipacksedel i förpackningen innan
du börjar använda detta läkemedel. Det är viktigt
att du och din läkare skriver ned produktnamnet och
tillverkningssatsnumret på ditt läkemedel.

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.

Copyright © 2016 Merck Sharp & Dohme Corp., Whitehouse Station, NJ, USA. All rights reserved. GAST-1185637-0001 6/2016

