PATIENTKORT FÖR HYRIMOZ ® (ADALIMUMAB)
Patientens namn:
Läkarens namn:
Läkarens telefonnummer:
Det här patientkortet innehåller viktig säkerhetsinformation som
du behöver känna till före, under och efter din behandling med
Hyrimoz® (adalimumab). Du ska alltid visa det här kortet för alla
läkare som är delaktiga i att behandla dig (oavsett vilken sjukdom
det gäller). Läs bipacksedeln till Hyrimoz® noggrant innan du
börjar ta den här medicinen.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Datum för din första Hyrimoz®-injektion: _____________
Dos vid din första Hyrimoz®-injektion: _______________
Datum för din sista Hyrimoz®-injektion
(om du inte längre tar Hyrimoz®): ___________________
Övriga upplysningar: _____________________________
________________________________________________
________________________________________________
Det är viktigt att du och din läkare antecknar
namnet (t.ex. Hyrimoz®) och tillverkningssatsnumret
på din medicin.
Be läkaren att anteckna typ och datum för senaste
screening(ar) för tuberkulos (TBC) nedan:
Test: ____________________________________________
Datum: ___________________
Resultat: ________________________________________
Test: ____________________________________________
Datum: ___________________
Resultat: ________________________________________
Se till att du alltid har med dig en lista över alla andra
mediciner som du använder när du träffar läkare,
sköterska eller annan vårdpersonal. Ta även upp
eventuella receptfria läkemedel eller naturläkemedel/
alternativmedicin som du använder.
Ange nedan alla andra mediciner som du tar regelbundet:
________________________________________________
________________________________________________
Ange eventuella allergier här:
________________________________________________
________________________________________________
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Bär med dig det här kortet i 5 månader efter din
sista dos Hyrimoz®, och vid graviditet i minst
6 månader efter att barnet föddes. Biverkningar
kan uppstå långt efter den sista dosen.
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Rapportering av biverkningar
Om du märker några biverkningar, kontakta läkare
eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan
också rapportera biverkningarna direkt (se kontaktuppgifter nedan). Genom att rapportera biverkningarna kan du hjälpa till att få mer information
om säkerheten för detta läkemedel.
Webbplats: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
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Infektioner
Innan du får behandling med Hyrimoz®:
• Tala om för läkaren om du har någon infektion, även om
den är mycket lindrig.
• Det är mycket viktigt att du berättar för läkaren om du
någon gång har haft TBC, eller om du har haft nära
kontakt med någon som har TBC. Läkaren kommer att
ta ett prov för att se om du har TBC. Be läkaren att
anteckna typ och datum för senaste screening(ar) för
TBC på kortet.

Infektioner
Under behandlingen med Hyrimoz®:
• Tala omedelbart om för läkaren om du får några tecken
eller symtom på infektion. Sådana tecken och symtom
kan bland annat vara feber, trötthet, (ihållande) hosta,
andfåddhet, viktminskning, nattliga svettningar, diarré,
sår som inte läker som de ska, problem med tänderna,
en brännande känsla när du kissar eller ”influensaliknande” symtom.

Cancer
Innan du får behandling med Hyrimoz®:
• Tala om för läkaren om du har eller har haft någon typ
av cancer.

Under behandlingen med Hyrimoz®:
• Tala omedelbart om för läkaren om du får nattsvettningar,
svullna lymfkörtlar på halsen, i armhålorna, ljumskarna
eller på andra ställen, oförklarlig viktminskning, nya
hudlesioner eller förändringar i hudlesioner som du redan
har (t.ex. födelsemärken eller fräknar), eller svår klåda
någonstans på kroppen som inte har någon känd orsak.

Problem med nervsystemet
Innan du får behandling med Hyrimoz®:
• Tala om för läkaren om du upplever några domningar
eller stickningar i kroppen eller om du har problem som
påverkar nervsystemet, till exempel multipel skleros.

Under behandlingen med Hyrimoz®:
• Tala omedelbart om för läkaren om du får domningar eller
stickningar i händerna eller fötterna, eller om du upplever
synförändringar, muskelsvaghet eller oförklarlig yrsel.

Hjärtsvikt
Innan du får behandling med Hyrimoz®:
• Tala om för läkaren om du har några hjärtproblem,
till exempel lindrig hjärtsvikt.

Under behandlingen med Hyrimoz®:
• Tala omedelbart om för läkaren om du märker av några
tecken på hjärtproblem. Sådana tecken kan bland annat
vara andfåddhet, svullna fötter, förändrad hjärtrytm eller
plötslig viktuppgång.
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• Om du har fått Hyrimoz® medan du var gravid är det
viktigt att du informerar barnläkaren om det innan ditt
barn får några vaccinationer.
• Barnet bör inte få något ”levande vaccin” som BCG
(mot TBC) inom 5 månader efter den sista injektionen
med Hyrimoz® som du fick under graviditeten.
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Graviditet och vaccinationer

