Visa detta patientkort för alla läkare som är inblandade i
din behandling.
Läs Erelzis bipacksedel för ytterligare information.
Bär med dig detta kort i 2 månader efter
det att du tagit sista dosen Erelzi® eftersom
biverkningar kan uppstå efter det att man
tagit sin sista dos av Erelzi®.
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Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som
du måste vara medveten om innan du påbörjar behandling
med Erelzi® samt under behandling med Erelzi®. Be din läkare
förklara för dig om du inte förstår informationen.
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PATIENTKORT
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INFEKTIONER
Behandling med Erelzi® kan öka risken att drabbas av
allvarliga infektioner.
Om du har en infektion ska du inte behandlas med Erelzi®.
Rådfråga läkare om du är osäker.
Om du får symtom som tyder på infektion t.ex. feber,
ihållande hosta, viktminskning eller nedsatt allmäntillstånd,
kontakta omedelbart sjukvården.
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TEST
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Du ska vara testad för tuberkulos. Be din läkare att notera
datum och resultat från din senaste tuberkulosundersökning
här nedan.

TEST
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RESULTAT

Be din läkare skriva ner vilka andra läkemedel du tar som
eventuellt kan öka infektionsrisken.
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HJÄRTSVIKT
Om du utvecklar symtom som tyder på hjärtsvikt eller om
symtomen på en befintlig kronisk hjärtsvikt förvärras, t.ex.
andningssvårigheter, svullna anklar, ihållande hosta eller
trötthet, kontakta omedelbart sjukvården.
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ÖVRIG INFORMATION (VÄNLIGEN FYLL I)

PATIENTENS NAMN
LÄKARENS NAMN
LÄKARENS TELEFONNUMMER

LÄKEMEDEL
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Det är viktigt att du och din läkare skriver upp läkemedlets
namn och batchnummer.

BATCHNUMMER

Om du märker några biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal.
Du kan också rapportera biverkningarna direkt till Fimea:
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea,
Biverkningsregistret
PB 55, 00034 FIMEA
www.fimea.fi

Sandoz A/S. Edvard Thomsens vej 14,
DK-2300 Köpenhamn S, Danmark
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eller till innehavaren av försäljningstillståndet:
Sandoz A/S, c/o Sandoz Metsänneidonkuja 10, 02130 Esbo,
tel. 010 61 33 415
info.suomi@sandoz.com
https://www.report.novartis.com
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