Potilaille
Pidä tämä kortti aina
mukanasi ja näytä se kaikille hoitoosi osallistuville
terveydenhuollon ammattilaisille kertoaksesi, että
sinua hoidetaan ipilimumabilla (YERVOY®).

Jos havaitset mitä
tahansa merkkejä
tai oireita, ilmoita niistä
välittömästi hoitavalle
lääkärillesi.

MAHDOLLISIA HAITTAVAIKUTUKSIA
SUOLISTO JA MAHA
• ripuli (vetinen, löysä tai pehmeä
uloste), verinen tai tumma uloste
• ulostamisen tarve tavallista
useammin
• mahan tai vatsan alueen kipu tai
arkuus, pahoinvointi, oksentelu
MAKSA
• silmien tai ihon keltaisuus (ikterus)
• kipu vatsan oikealla puolella
• tumma virtsa

IHO
• ihottuma tai kutiseva ihottuma,
kuiva iho
• rakkulat ja/tai ihon kuoriutuminen,
suun haavaumat
• kasvojen tai imusolmukkeiden
turpoaminen
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SILMÄT
• silmän punoitus
• silmän kipu
• näköhäiriöt tai näön sumentuminen

HERMOSTO
• lihasheikkous
• jalkojen, käsien tai kasvojen
tunnottomuus tai kihelmöinti
• huimaus, tajunnanmenetys tai
heräämisvaikeudet
MUUT OIREET
• kuume, päänsärky, uupumus
• verenvuoto
• muutokset käyttäytymisessä
(kuten seksuaalinen haluttomuus,
ärtyneisyys tai muistamattomuus)
• elimistön kuivuminen, matala
verenpaine, sokki

TÄRKEÄÄ
• Kerro lääkärillesi
terveyshistoriasi.
• Välittömästi aloitettu
haittavaikutusten hoito
todennäköisemmin
vähentää ipilimumabin
keskeyttämisen tai
lopettamisen tarvetta.
• Lievät merkit ja oireet
voivat muuttua nopeasti
vakavammiksi, jos ne
jätetään hoitamatta.
• Älä yritä hoitaa oireitasi
itse.
• Merkit ja oireet voivat
ilmaantua viiveellä,
jopa viikkoja tai
kuukausia viimeisen
lääkeannoksen jälkeen.

Lisätietoja YERVOY®pakkausselosteesta
www.ema.europa.eu tai
puhelimitse Bristol Myers
Squibbin lääkeneuvonnasta
09-25121244.

Lääkärin nimi:

Potilaan nimi:

• Tätä potilasta hoidetaan ipilimumabi (YERVOY®)
monoterapialla.
• Immuunivälitteisiä haittavaikutuksia voi ilmetä
milloin tahansa hoidon aikana tai kuukausia hoidon
lopettamisen jälkeen.
• Haittavaikutusten varhainen diagnosointi ja
asianmukainen hoito on tärkeää, jotta mahdolliset
henkeä uhkaavat komplikaatiot voidaan minimoida.

Puhelinnumero virka-aikana:

Potilaan puhelinnumero:

• Onkologin tai muun erikoislääkärin konsultointi voi
olla hyödyllistä elinkohtaisten immuunivälitteisten
haittavaikutusten hoidossa.
• Lisätietoja terveydenhuollon ammattilaisille YERVOY®
-valmisteyhteenvedosta www.ema.europa.eu tai
puhelimitse Bristol Myers Squibbin lääkeneuvonnasta
09-25121244.

Puhelinnumero virka-ajan
ulkopuolella:

Yhteyshenkilö hätätilanteissa
(nimi ja puhelinnumero):

Potilaalle ipilimumabin määränneen lääkärin tulee
täydentää yhteystietonsa tämän potilaskortin
kohtaan “Hoitavan lääkärini yhteystiedot”.
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YERVOY®

(ipilimumabin määrännyt
lääkäri)

TÄRKEÄÄ
tietoa terveydenhuollon
ammattilaisille

(ipilimumabi)

Omat yhteystietoni

Potilaskortti

Hoitavan lääkärini
yhteystiedot

Haittavaikutusepäilyt
pyydetään ilmoittamaan:
Fimealle: www.fimea.fi tai
Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea,
Lääkkeiden
haittavaikutusrekisteri, PL
55, 00034 FIMEA tai
Bristol Myers Squibb’n
lääkeneuvontaan:
puhelimitse 09 25121244
tai sähköpostitse
medinfo.finland@bms.com.

