LÄÄKÄRIN YHTEYSTIEDOT
Lääkärin nimi:
Puhelinnumero:

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Epäillyistä
haittavaikutuksista pyydetään ilmoittamaan Fimealle
(www.fimea.fi).

POTILAAN TIEDOT
Zinbryta-hoito aloitettu:
Potilaan nimi:
Omaishoitajan / muun sinua hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero
(hätätilanteita varten):

DA-FI-0010(1) I 01/2017 versionumero: 1,
hyväksymispäivämäärä: 09/2016

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE
Tämä potilas saa Zinbryta-hoitoa, johon liittyy vakavan maksavaurion riski

POTILASKORTTI

Zinbryta (daklitsumabi)
150 mg pistoksena ihon alle
Injektioneste, liuos, esitäytetty kynä
Injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku

MIKSI SINULLA ON TÄMÄ KORTTI
JA MIKÄ SEN TARKOITUS ON

MIHIN ZINBRYTA®-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

POTILASKORTTI

VAKAVAT HAITTAVAIKUTUKSET

Potilaskortissa on tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun pitää olla tietoinen Zibryta-hoidon
aikana. Pidä potilaskortti aina mukanasi. Aina kun saat jotakin hoitoa, kerro lääkärille, että
saat Zinbryta-hoitoa, ja näytä hänelle potilaskortti, vaikka hoito ei koskisikaan MS-tautia.

KORTIN SÄILYTTÄMINEN

Pidä kortti mukanasi vielä 4 kuukauden ajan Zinbryta-hoidon lopettamisen jälkeen, sillä
haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä hoidon päättymisen jälkeen.
Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

Zinbryta 150 mg -valmistetta käytetään MS-taudin hoitoon. Zinbryta pistetään ihon alle
(subkutaanisesti) kuukauden välein.

Zinbryta voi aiheuttaa maksan toimintahäiriöitä.
Jos sinulla on joskus ollut maksan toimintahäiriöitä, kerro siitä lääkärille ennen kuin käytät
Zinbryta-valmistetta.

MAKSAN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN OIREET JA LÖYDÖKSET
Maksan toimintahäiriöiden oireet ja löydökset
Jos sinulla on jotakin seuraavista, ota välittömästi yhteys lääkäriin:
• selittämätön pahoinvointi
• oksentelu
• mahakipu
• lisääntynyt väsymys

• ruokahaluttomuus
• ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus
• tumma (teen värinen) virtsa

TIETOA MAKSAN TOIMINTAKOKEISTA
Maksan toimintakokeet
Lääkäri määrää sinulle verikokeita maksan toiminnan tutkimiseksi ennen Zinbryta-hoidon
aloittamista, kuukauden välein hoidon aikana ja kuukausittain 4 kuukauteen saakka hoidon
lopettamisen jälkeen.
On tärkeää, että käyt näissä säännöllisesti otettavissa verikokeissa.

Nämä oireet saattavat viitata maksan toimintahäiriöihin. Jos sinulle kehittyy maksan
toimintahäiriöitä, hoitava lääkäri voi keskeyttää Zinbryta-hoidon ja lähettää sinut
maksasairauksiin erikoistuneen lääkärin hoitoon.

MITEN TOIMIA, JOS SINULLA ON MAKSAN
TOIMINTAHÄIRIÖIDEN OIREITA TAI LÖYDÖKSIÄ
Miten toimia, jos sinulla on maksan toimintahäiriöiden oireita tai löydöksiä
Jos sinulla on jokin mainituista maksan toimintahäiriöiden oireista tai löydöksistä,
hakeudu viipymättä lääkärinhoitoon.
Lieviltäkin tuntuvat oireet voivat johtaa vakaviin tai jopa hengenvaarallisiin sairauksiin, jos
niitä ei hoideta.

