Innehavaren av detta kort behandlas med Erelzi®

ERELZI ® PATIENTKORT
Godkänd av Fimea Januari/2018

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara
medveten om innan du påbörjar Erelzi® och under behandlingen med
Erelzi®. Be din läkare förklara för dig om du inte förstår informationen.
Innan du använder injektionspennan är det viktigt att
din läkare eller sjuksköterska lär dig tekniken.
Visa detta kort vid varje tillfälle du uppsöker
hälso- och sjukvård.
Läs även bipacksedeln till Erelzi®
för ytterligare information.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

ANVÄNDNING TILL BARN OCH UNGDOMAR
(SOM VÄGER MINDRE ÄN 62,5 KG)
Erelzi ® ska inte användas till barn och
ungdomar som väger mindre än 62,5 kg.
Fråga läkaren om du undrar något över detta.

Använd inte Erelzi® om du är allergisk mot
etanercept eller något annat innehållsämne i läkemedlet.

INFEKTIONER
®

Behandling med Erelzi kan öka risken för allvariga
infektioner, sepsis, tuberkulos och opportunistiska infektioner
(inlusive invasiv svampinfektion, listerios och Legionella).
Om du har en infektion ska du inte behandlas
med Erelzi ®. Rådfråga läkaren om du är osäker.
Om du får symtom som tyder på infektion, t.ex. feber,
ihållande hosta, viktminskning eller nedsatt allmäntillstånd,
kontakta sjukvården omedelbart.
Du ska vara testad för tuberkulos. Be läkaren notera datum
och resultat för den sista tuberkuloskontrollen nedan:

DATUM
RESULTAT

TEST
DATUM
RESULTAT

SANZ_0036 | NR1712752595 | 2017-12

TEST

Be din läkare skriva ner vilka andra läkemedel
du tar som kan öka infektionsrisken

HJÄRTSVIKT
Om du får symtom som tyder på hjärtsvikt eller om
symtomen på en befintlig hjärtsvikt förvärras, t.ex.
andfåddhet, svullna fotleder, ihållande hosta eller
trötthet, kontakta sjukvården omedelbart.
Om du har hjärtsvikt ska du inte behandlas med
Erelzi. Rådfråga din läkare om du är osäker.

Behandling med Erelzi kan öka risken för hjärtsvikt.

ÖVRIG INFORMATION (FYLL I)
PATIENTENS NAMN
LÄKARENS NAMN
LÄKARENS TELEFONNUMMER

Bär alltid detta kort med dig medan du behandlas
med Erelzi® och i 2 månader efter den sista dosen
Erelzi®, eftersom biverkningar kan uppkomma även
efter den sista Erelzi® -dosen.

LÄKEMEDEL
BATCHNUMMER

Sandoz A/S, c/o Sandoz
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo
Sandoz lääkeneuvonta arkisin
klo 9.00-15.00, puh. 010 61 33 415

Godkänd av Fimea Januari/2018

Det är viktigt att du och läkaren skriver
upp läkemedlets namn och batchnummer.

