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Lähetetään faksinumeroon 09 415 92 370 
 

Tämä todistus on toimivaltaisen viranomaisen kehotuksen mukaisesti pakollinen 

Se on toimitettava Alexion Pharma Internationalille ennen kuin uudelle potilaalle 

toimitetaan SOLIRIS
®
 (ekulitsumabi) 300 mg infuusiokonsentraattia, liuosta varten, ja kun 

potilaan rokotus on uusittava. 

 
 

Potilaan tiedot: 

 

Etunimen ensimmäinen kirjain*: |__| Sukunimen ensimmäinen kirjain*: |__|  

Sukupuoli: M / N Syntymäaika*: |__|__|__|__|__|__|__|__|
 

                                                    (pp/kk/vvvv) 

 

 

* Nämä tiedot on mainittava tämän potilaan jokaisen lääketilauksen yhteydessä 
 
 

 Lääkärin nimi: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

 Sairaala:  Puhelinnro: 

 Osoite:  Faksinro: 

 Postinumero/-toimipaikka: 

 Maa: 
 
 

 Edellä mainitun PNH-potilaan osalta: 
 

Minä,                                                             _________________________________, 

vahvistan lomakkeen allekirjoittajana, että  

 
 olen kertonut potilaalle ekulitsumabihoidosta ja antanut potilaalle kaikki tarvittavat tiedot, myös 

Turvallisuustietoja sisältävän potilaskortin 

 

 vahvistan, että potilas: 

(rastita asianmukainen kohta) 

 

  on saanut rokotuksen (mieluiten tetravalenttisella konjugaattirokotteella) 

meningokokkimeningiittiä vastaan vähintään kaksi viikkoa ennen ensimmäisen SOLIRIS-

annoksen antamista.  

Rokotuspäivämäärä on |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                              
(pp/kk/vvvv) 

  on saanut uusintarokotuksen (mieluiten tetravalenttisella konjugaattirokotteella) 

meningokokkimeningiittiä vastaan voimassa olevien paikallisten suositusten mukaisesti.  

Uusintarokotuksen päivämäärä on |__|__|__|__|__|__|__|__| 

                                                      
(pp/kk/vvvv) 

Päiväys ja allekirjoitus: 
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Potilaan tiedot: 

 

Etunimen ensimmäinen kirjain*: |__| Sukunimen ensimmäinen kirjain*: |__|  

Sukupuoli: M / N Syntymäaika*: |__|__|__|__|__|__|__|__|
 

                                                    (pp/kk/vvvv) 

 

 

 Edellä mainitun aHUS-potilaan osalta: 
 

Minä,                                                            , vahvistan lomakkeen allekirjoittajana, että 

 
 olen kertonut potilaalle/vanhemmalle/holhoojalle ekulitsumabihoidosta ja antanut 

potilaalle/vanhemmalle/holhoojalle kaikki tarvittavat tiedot, myös Turvallisuustietoja sisältävän 

potilaskortin 

 

 vahvistan, että potilas: 

(rastita asianmukainen kohta) 

 

  on saanut rokotuksen (mieluiten tetravalenttisella konjugaattirokotteella) 

meningokokkimeningiittiä vastaan ja hänelle on aloitettu antibiooteilla toteutettava estohoito 

viimeistään ensimmäisenä SOLIRIS-hoitopäivänä, ja estohoitoa jatketaan, kunnes 

meningokokkimeningiittirokotuksesta on kulunut 14 päivää.  

SOLIRIS-hoito on aloitettava kiireellisesti ja potilas soveltuu saamaan rokotuksen.  

Rokotuspäivämäärä on |__|__|__|__|__|__|__|__|. 
                                                                   (pp/kk/vvvv) 

 

  saa antibiootteja estohoitona koko SOLIRIS-hoitojakson ajan, koska rokottaminen on vasta-

aiheista. 

 

  on saanut rokotuksen (mieluiten tetravalenttisella konjugaattirokotteella) 

meningokokkimeningiittiä vastaan vähintään 14 päivää ennen SOLIRIS-hoitoa.  

Rokotuspäivämäärä on |__|__|__|__|__|__|__|__|. 
                                                                (pp/kk/vvvv)

 

 

 on saanut uusintarokotuksen (mieluiten tetravalenttisella konjugaattirokotteella) 

meningokokkimeningiittiä vastaan voimassa olevien paikallisten suositusten mukaisesti.  

Uusintarokotuksen päivämäärä on |__|__|__|__|__|__|__|__|. 

                                                    
(pp/kk/vvvv) 

 

Päiväys ja allekirjoitus: 

 


