Potilaan varoituskortti
Pidä tämä kortti aina mukanasi ja näytä se aina jokaiselle
tapaamallesi lääkärille, hoitajalle tai apteekkihenkilökunnalle.

Tärkeää turvallisuustietoa Forxigasta
(dapagliflotsiini) – koskee vain tyypin
1 diabetesta
Diabeettisen ketoasidoosin oireita ovat:
Suu ja vatsa: Huonovointisuus tai yleinen
sairauden tunne, mahakipu, voimakas jano/
suun kuivuus (elimistön kuivumisen oireita),
makea tai metallinen maku suussasi.
Hengitys, hengittäminen ja haju: Nopea
ja syvä hengittäminen, makealta tuoksuva
hengitys, muutos virtsan tai hien hajussa.
Muita oireita: Veren tai virtsan kohonnut
ketoainepitoisuus, nopea painonlasku,
sekavuus, epätavallinen uneliaisuus tai
väsymys.
Jos sinulla on diabeettisen
ketoasidoosin oireita, ota välittömästi
yhteyttä lääkäriin tai sairaalaan ja
lopeta heti Forxigan käyttö.
Muista:
Potilailla, jotka käyttävät Forxigaa, voi ilmaantua
diabeettinen ketoasidoosi, vaikka verensokeritaso
olisi alle 14 mmol/l (250 mg/dl). Tätä kutsutaan
nimellä euglykeeminen diabeettinen
ketoasidoosi.

Sinun ja lääkärisi
yhteystiedot

Nimesi:
_____________________________________
Lääkärisi nimi:
_____________________________________
Lääkärin puhelinnumero:
_____________________________________
Forxiga-hoidon aloituspäivämäärä:
_____________________________________
Omainen tai ystävä, johon tulee olla
yhteydessä hätätilanteessa:
_____________________________________
Omaisen tai ystävän puhelinnumero:
_____________________________________

Tietoa lääkäreille, proviisoreille,
farmaseuteille ja hoitajille
Tämä potilas käyttää Forxigaa (dapagliflot
siini) tyypin 1 diabetes mellituksen hoitoon.
• Sitä käytetään insuliinihoidon lisänä.
• Se on tyypiltään SGLT2-estäjä.
Lopeta Forxiga-hoito tilapäisesti ennen leik
kaustoimenpiteitä tai sairaalahoitoon johta
van vakavan akuutin sairastumisen vuoksi.
Arvioi potilaan diabeettisen ketoasidoosin
(DKA) mahdollisuus välittömästi, jos hänellä
on diabeettisen ketoasidoosin oireita
• Arvioi diabeettisen ketoasidoosin mahdollisuus
riippumatta potilaan verensokeripitoisuudesta.
•	Potilailla, jotka käyttävät Forxigaa,
diabeettinen ketoasidoosi voi ilmaantua,
vaikka verensokeritaso olisi alle 14 mmol/l
(250 mg/dl). Tätä kutsutaan nimellä
euglykeeminen diabeettinen ketoasidoosi.

Diabeettisen ketoasidoosin hoitaminen
•	Jos epäilet diabeettista ketoasi
doosia: saata potilas välittömästi lääkärin
hoitoon ja lopeta Forxiga-hoito heti.
•	Euglykeemisen diabeettisen
ketoasidoosin hoito vaatii:
lisähiilihydraatteja insuliinin ja nesteiden lisänä
Älä lopeta tai keskeytä insuliinihoitoa
missään tilanteessa.

Jos sinulla on haittavaikutuksia, kerro niistä
apteekkihenkilökunnalle, lääkärillesi tai
hoitajallesi. Tämä koskee myös sellaisia
mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole
mainittu pakkausselosteessa.
Voit ilmoittaa haittavaikutuksista:
Fimeaan
Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA
www.fimea.fi
tai
suoraan myyntiluvanhaltijalle
https://aereporting.astrazeneca.com
Haittavaikutusilmoitusta tehdessäsi, muista
mainita, että sinulla on tyypin 1 diabetes.
Tämä materiaali, Potilaan ja omaisen
opas sekä pakkausseloste ovat
sähköisesti saatavilla verkkosivulta
www.potilas-rmp.forxiga.fi
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