Tämän kortin haltija saa Erelzi®-hoitoa

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun tulee
tietää ennen Erelzi® -hoidon aloittamista ja Erelzi® -hoitosi aikana. Jos
jokin jää epäselväksi, pyydä lääkäriä selittämään asia sinulle.
On tärkeää, että lääkäri tai sairaanhoitaja opettaa sinulle
oikean pistostekniikan ennen kuin käytät injektiokynää.
Näytä tämä kortti kaikille sinua hoitaville
terveydenhuollon ammattilaisille.
Lue myös lisätietoa Erelzi ® -valmisteen
pakkausselosteesta.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.
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ERELZI ® -LÄÄKKEEN POTILASKORTTI

KÄYTTÖ LAPSILLE JA NUORILLE
(PAINO ALLE 62,5 KG)
Erelzi® ei sovi alle 62,5 kg painaville lapsille
eikä nuorille. Käänny lääkärin puoleen, jos
sinulla on kysyttävää asiasta.

Älä käytä Erelzi®-lääkettä, jos olet allerginen
etanerseptille tai lääkkeen jollekin muulle aineelle.

INFEKTIOT
Erelzi® -hoito voi suurentaa vakavien infektioiden, sepsiksen,
tuberkuloosin ja opportunisti-infektioiden riskiä (myös invasiivisten
sieni-infektioiden, listerioosin ja Legionella-infektion riskiä).
Jos sinulla on infektio, sinulle ei saa antaa Erelzi® -hoitoa.
Kysy neuvoa lääkäriltä, jos olet epävarma.
Ota heti yhteys terveydenhuoltoon, jos sinulla on infektioon
viittaavia oireita kuten kuumetta, pitkittyvää yskää tai
laihtumista tai jos yleisvointisi heikkenee.
Sinut tulee testata tuberkuloosin varalta. Pyydä lääkäriä
merkitsemään tuoreimman tuberkuloositestisi päivämäärä
ja tulos tähän:
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Pyydä lääkäriä kirjaamaan tähän muut käyttämäsi
lääkkeet, jotka voivat suurentaa infektioriskiä.

KONGESTIIVINEN SYDÄMEN VAJAATOIMINTA
Jos sinulle kehittyy kongestiiviseen sydämen
vajaatoimintaan viittaavia oireita tai aiemman
kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan oireet pahenevat
(esim. hengenahdistus, nilkkojen turvotus, pitkittynyt yskä tai
uupumus), ota heti yhteys terveydenhuoltoon.
Jos sinulla on kongestiivisen sydämen vajaatoiminta, sinulle
®
ei saa antaa Erelzi -hoitoa. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos
olet epävarma.

Erelzi -hoito voi suurentaa kongestiivisen
sydämen vajaatoiminnan riskiä.

MUUTA TIETOA (TÄYTETÄÄN)
POTILAAN NIMI
LÄÄKÄRIN NIMI
LÄÄKÄRIN PUHELINNUMERO

Pidä tämä kortti aina mukanasi Erelzi® -hoitosi aikana
ja vielä 2 kuukauden ajan viimeisen Erelzi® -annoksen
jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi esiintyä vielä
viimeisen Erelzi® -annoksen jälkeenkin.

LÄÄKE
ERÄNUMERO

Sandoz A/S, c/o Sandoz
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo
Sandoz lääkeneuvonta arkisin
klo 9.00-15.00, puh. 010 61 33 415
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On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette
muistiin lääkkeen nimen ja eränumeron.

