YERVOY®
(ipilimumab)
Patientguide
Denna YERVOY® patientguide och patientkortet är till för dig som ordinerats
ipilimumab (YERVOY®) ensamt.
Använd patientkortet för OPDIVO® om du har ordinerats ipilimumab i
kombination med nivolumab (YERVOY® + OPDIVO®).
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Introduktion
• Den här guiden ger dig information om behandling med ipilimumab och beskriver
eventuella tecken och symtom på biverkningar som du kan få.

• Den innehåller också viktiga råd om vad du ska göra om du får tecken och symtom för att
säkerställa att de inte förvärras och att du får behandling så snabbt och effektivt som
möjligt.

• Ipilimumab kan orsaka allvarliga biverkningar i olika delar av kroppen som behöver
behandlas omedelbart oberoende av svårighetsgrad för att undvika att de blir värre.

• Denna guide inkluderar ett patientkort. Bär alltid med dig patientkortet och visa det för
all sjukvårdspersonal du träffar (till exempel om du är ute och reser eller om din vanliga
läkare inte är tillgänglig).

• För mer information, se YERVOY® bipacksedel www.ema.europa.
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Vad du ska kontrollera med din läkare före
behandlingen
Innan du inleder behandlingen ska du informera din läkare om eventuell tidigare
behandling du fått och eventuella sjukdomar du har eller har haft.
FÖRE BEHANDLINGEN KONTROLLERAR DIN LÄKARE:

•
•
•
•
•
•

om du tar kortikosteroider eller annan behandling som påverkar immunsystemet
om du tar några läkemedel som hindrar blodet från att levra sig (antikoagulerande medel)
din leverfunktion
din sköldkörtelfunktion
om du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler)
om du har eller har haft en kronisk virusinfektion i levern, inklusive:
• hepatit B (HBV)
• hepatit C (HCV)

• om du har en infektion med humant immunbristvirus (HIV) eller förvärvat
immunbristsyndrom (AIDS)

• om du är gravid, ammar eller planerar att bli gravid
• ditt allmäntillstånd för att kunna avgöra om du är lämplig för behandlingen.
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Behandlingens vanligaste biverkningar
Ipilimumab aktiverar ditt immunsystem att bekämpa cancerceller. Det finns en risk att ditt
aktiverade immunsystem kan skada friska celler i kroppen, vilket kan orsaka biverkningar
som kan vara allvarliga eller livshotande. Tecken och symtom på biverkningar kan uppträda
när som helst under behandlingen eller månader efter avslutad behandling.
VAD DU SKA GÖRA OM DU MISSTÄNKER EN BIVERKNING:

• Ring din läkare omedelbart om du utvecklar några tecken eller symtom, eller om
symtomen håller i sig eller blir värre. Tecken och symtom som tycks vara milda kan
snabbt förvärras om de inte behandlas.

• Behandla inte tecken och symtom själv.
• Var inte generad och oroa dig inte för att störa din läkare.
Observera:

• Följande tecken och symtom är inte alla eventuella tecken och symtom på biverkningar
av behandling med ipilimumab.

• Vissa tecken och/eller symtom som uppstår i en del av kroppen kan vara relaterade till en
biverkning i en annan del av kroppen (till exempel kan gul hud utgöra ett leverproblem).
Tidig hantering av biverkningar minskar risken för att behandlingen med ipilimumab
måste stoppas tillfälligt eller permanent, och möjliggör istället att du kan få ut maximal
effekt av behandlingen.
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EVENTUELLA BIVERKNINGAR
TARMAR OCH MAGE

ÖGON

• diarré (vattnig, mjuk eller lös

• rodnad i ögat
• smärta i ögat
• synproblem eller dimsyn

•
•

avföring), blodig eller mörkfärgad
avföring
fler tarmtömningar än vanligt
smärta eller ömhet i mage eller buk,
illamående, kräkningar

LEVER
• gulfärgade ögon eller hud (gulsot)
• smärta på höger sida av magtrakten
• mörk urin

NERVER

• muskelsvaghet
• domningar eller stickningar i ben,
armar eller ansikte

• yrsel, medvetslöshet eller
svårigheter att vakna
HUD

ÖVRIGT

• hudutslag med eller utan klåda, torr

• eber, huvudvärk, trötthet
• blödningar
• beteendeförändringar (till exempel

•
•

hud
blåsor och/eller hudfjällning, munsår
svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna

•

minskad sexlust, irritation eller
glömska)
vätskebrist, lågt blodtryck, chock

YERVOY® Patientguide,
Potilasopas, versio
version
6 6

09/2020

IOFI2005992-01
IOFI2005993-01

Andra viktiga biverkningar:
SVÅRA INFUSIONSREAKTIONER

• Reaktioner på infusion av ipilimumab i blodomloppet kan förekomma, vanligen under
eller inom 24 timmar efter infusionen.

• Tala genast om för din läkare eller sjuksköterska om du får dessa symtom under
en infusion av ipilimumab: frossa eller skakningar, klåda eller utslag, rodnad,
andningssvårigheter, yrsel, feber och känsla av svimfärdighet.
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Patientkort
• Bär alltid med dig patientkortet och visa det för
all sjukvårdspersonal du träffar (till exempel om
du är ute och reser eller om din vanliga läkare
inte är tillgänglig).

• Patientkortet påminner dig om viktiga

LÄGG IN
PATIENTKORT

symptom som omedelbart måste rapporteras
till läkare/sjuksköterska. Det innehåller också
kontaktuppgifter till din behandlande läkare och
kommer göra övrig sjukvårdspersonal medvetna
om att du behandlas med ipilimumab.

HÄR

• Läkare som förskriver ipilimumab till dig ska
fylla i sektionen “Kontaktuppgifter till min
läkare” i patientkortet och nedan.

KONTAKTUPPGIFTER TILL MIN LÄKARE
(läkare som förskrivit ipilimumab)
Läkarens namn:

Telefonnummer, kontorstid:

Telefonnummer utanför kontorstid:
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Misstänkta biverkningar skall rapporteras till:
Fimea: www.fimea.fi eller Säkerhets- och utvecklingscentret för
läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA eller
Bristol Myers Squibb Medicinsk Information: på telefonnummer 09
25121244 eller medinfo.finland@bms.com.

För mer information, se YERVOY® bipacksedel www.ema.europa.eu eller ring
Bristol Myers Squibb Medicinsk Information på 09-25121244.

Opdivo® and Yervoy® and the related logos are trademarks of Bristol Myers Squibb Company.
©2020 Bristol Myers Squibb Company. All rights reserved.
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