Potilaskortti
Pidä tämä kortti aina mukanasi ja näytä sitä aina käydessäsi lääkärin
vastaanotolla.

Infektiot
CIMZIA® suurentaa infektioriskiä. Infektiot saattavat edetä tavallista
nopeammin ja olla tavallista vaikea-asteisempia. Tämä koskee myös
turberkuloosia, jota esiintyy lähinnä keuhkoissa (keuhkotuberkuloosi).
Joissain tapauksissa tuberkuloosia voi esiintyä jossain muussa elimessä
(keuhkojen ulkopuolinen tuberkuloosi) tai useammassa kuin yhdessä
elimessä samanaikaisesti (yleistynyt tuberkuloosi).
Ennen kuin saat CIMZIA®-hoitoa:
Sinulle ei saa antaa CIMZIA®-hoitoa, jos sinulla on vakava infektio.
Sinulle on tehtävä seulontatutkimus mahdollisen hepatiitti B -infektion
toteamiseksi. Jos olet hepatiitti B:n kantaja, aktiivisen hepatiitti B
-infektion merkkejä ja löydöksiä tulee seurata tarkasti. CIMZIA®-hoito
tulee lopettaa potilailla, joille kehittyy aktiivinen hepatiitti B -infektio.
Sinulle on tehtävä tuberkuloosin seulontatutkimus. On erittäin
tärkeää, että kerrot lääkärille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi
tai jos olet ollut sellaisen henkilön läheisyydessä, joka on sairastanut
tuberkuloosin.
Kirjaa seuraavaan kohtaan sinulle viimeksi tehtyjen tuberkuloosin
seulontatutkimusten päivämäärät:
Tuberkuliinikoe/IGRA: __________________________________________
Keuhkokuva: ___________________________________________________
CIMZIA®-hoidon aikana:
Jos sinulle kehittyy infektioon viittaavia oireita, kuten kuumetta,
pitkittynyttä yskää, painon laskua tai väsymystä, hakeudu heti
lääkärin hoitoon.

Sydämen vajaatoiminta
Ennen CIMZIA®-hoitoa:
Lääkärin on oltava varovainen sydämen vajaatoimintaa sairastavan
potilaan hoidossa. Sinulle ei saa antaa CIMZIA®-hoitoa, jos sinulla
on keskivaikea tai vaikea sydämen vajaatoiminta.
CIMZIA®-hoidon aikana:
Jos sinulle kehittyy sydämen vajaatoimintaan viittaavia oireita
(esim. hengästyneisyyttä tai jalkaterien turpoamista), hakeudu heti
lääkärin hoitoon.

Allergiset reaktiot
Jos sinulle ilmaantuu allergisia reaktioita, kuten puristuksen tunnetta
rinnassa, hengityksen vinkumista, heitehuimausta, turvotusta tai
ihottumaa, lopeta Cimzia®-valmisteen käyttö ja ota heti yhteyttä
lääkäriin. Osa näistä reaktioista saattaa ilmaantua ensimmäisen
Cimzia®-injektion jälkeen.

Potilaiden rokottaminen:
CIMZIA®-hoidon aikana ei potilaalle tule antaa eläviä eikä
heikennettyjä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.
Potilaille tehtävät kirurgiset toimenpiteet:
Jos potilaalle on tehtävä leikkaus CIMZIA®-hoidon aikana,
infektioiden mahdollista ilmaantumista on seurattava tarkoin ja
ryhdyttävä tarvittaessa asianmukaisiin toimenpiteisiin.
Syöpä
Syöpäriski voi olla suurentunut potilailla, joilla on jokin vaikea
tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, kuten nivelreuma. Myös TNF:n
estäjähoito saattaa suurentaa syöpäriskiä. Nivelreumaa koskeneissa tutkimuksissa syöpiä raportoitiin kuitenkin suurin piirtein
yhtä monella CIMZIA®-hoitoa saaneella potilaalla kuin vertailuryhmän potilailla, jotka eivät saaneet CIMZIA®-hoitoa.

Vaikutukset laboratoriokokeisiin
Kerro lääkärillesi, jos saat verenohennuslääkitystä tai jos sinulle
tehdään veren hyytymistutkimuksia.
CIMZIA®-hoitoa saaneilla potilailla on havaittu häiriöitä tietyissä
veren hyytymiskokeissa (koagulaatiokokeissa). CIMZIA® saattaa
aiheuttaa virheellisen pidentyneeseen hyytymisaikaan viittaavan
testituloksen, vaikka potilaalla ei olisi tällaista. Tällaisia vaikutuksia
on havaittu Diagnostica Stagon PTT-LA- ja STA-PTT A -testien käytön
yhteydessä sekä Instrumentation Laboratoriesien HemosIL APTTSP liquid -testin ja HemosIL APTT lyophilised silica -testin käytön
yhteydessä. Valmiste saattaa vaikuttaa myös muihin aPTT-testeihin.
Valmisteen ei ole havaittu vaikuttavan trombiiniajan (TT) ja
protrombiiniajan (PT) testeihin. Siitä ei ole näyttöä, että CIMZIA®hoito vaikuttaisi veren hyytymiseen (koagulaatioon in vivo).
Kaikkien tässä kortissa mainitulle potilaalle lääkkeitä määräävien
tulee perehtyä CIMZIAn valmisteyhteenvetoon.

CIMZIA®-hoidon päivämäärät:
1. pistos: ___________________________________________________
Seuraavat pistokset: __________________________________________
Potilaan nimi: _______________________________________________
Lääkärin nimi: _______________________________________________
Lääkärin puhelinnumero: ______________________________________
Ks. lisätietoja pakkausselosteesta.
Varmista, että sinulla on aina mukanasi myös luettelo kaikista
muista käyttämistäsi lääkkeistä, kun käyt terveydenhoitohenkilöstön
vastaanotolla.
Pidä tämä kortti mukanasi viiden kuukauden ajan viimeisestä
CIMZIA®-annoksesta, koska haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä
pitkän ajan kuluttua viimeisen CIMZIA®-annoksen jälkeen.

