
ENHERTU▼ 
trastuzumab deruxtekan

Karta pacienta

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.  
To umožní rýchle získanie nových informácií 

o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek 
vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú. Informácie o tom, 
ako hlásiť vedľajšie účinky, nájdete nižšie.
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•  Táto karta pacienta Vám 
pomôže rozpoznať príznaky 
pľúcnych problémov, 
s ktorými sa môžete stretnúť 
pri liečbe liekom ENHERTU.

•  Prečítajte si tieto informácie 
predtým, ako sa začnete 
liečiť liekom ENHERTU 
a následne pred každou 
infúziou.

•  Túto kartu noste neustále 
pri sebe a ukážte ju 
každému lekárovi, ktorého 
navštívite (napríklad pokiaľ 
Váš ošetrujúci lekár nie 
je k dispozícii, alebo ak 
cestujete).

Kontaktné informácie
Moje meno:

...........................................................
Môj telefón:

...........................................................
Pre zdravotníckych pracovníkov:  
V súčasnosti som liečený(á)  
liekom ENHERTU.
Kontaktné údaje môjho ošetrujúceho 
lekára:

Meno lekára/zdravotnej sestry:

...........................................................
Telefónne číslo do ambulancie lekára/
zdravotnej sestry:

...........................................................

V tejto karte nie sú uvedené všetky 
vedľajšie účinky. 
•  Prečítajte si, prosím, písomnú informáciu 

pre používateľa pre liek Enhertu a pre 
viac informácií o vedľajších účinkoch 
lieku sa obráťte na svojho lekára.

•  Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol 
akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho 
lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa 
týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie 
sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

•  Podozrenia na vedľajšie účinky môžete 
hlásiť aj priamo na: Štátny ústav pre kontrolu 
liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov 
a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 
Bratislava, tel: +421 2 507 01 206, e-mail: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie 
podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na 
webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť 
liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky 
liekov. Formulár na elektronické podávanie 
hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.

•  Hlásením podozrení na vedľajšie účinky 
môžete prispieť k získaniu ďalších informácií 
o bezpečnosti tohto lieku. V hlásení, prosím, 
uveďte aj názov lieku a číslo šarže, ktorá 
vám bola podaná, ak ho máte k dispozícii. 

•  Podozrenia na vedľajšie účinky môžete 
hlásiť aj spoločnosti AstraZeneca AB, 
o.z., Slovensko prostredníctvom: www.
contactazmedical.astrazeneca.com; na 
e-mail: skpatientsafetymailbox@astrazeneca.
com; alebo tel.: +421 2 5737 7777.
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Je dôležité okamžite zavolať 
alebo navštíviť vášho 
lekára, pokiaľ počas liečby 
zaznamenáte niektorý 
z nasledujúcich prejavov alebo 
príznakov, ako napríklad:

•  kašeľ, dýchavičnosť, 
horúčku alebo ďalšie 
nové, či zhoršujúce sa 
problémy s dýchaním

Vyhľadajte, čo najskôr 
lekársku pomoc. Za žiadnych 
okolností sa nepokúšajte 
liečiť tieto príznaky sami.

•  akýchkoľvek ďalších 
zdravotných problémoch, 
ktoré máte alebo ste 
mal(i) v minulosti;

•  všetkých liekoch, ktoré užívate, 
vrátane liekov na predpis 
a voľno predajných liekov, 
vitamínov a doplnkov stravy. 
Majte prehľad o liekoch, ktoré 
užívate. Veďte si zoznam, 
ktorý v prípade potreby 
ukážete svojmu lekárovi.

Možné vážne pľúcne 
problémy, ktoré sa môžu 
vyskytnúť pri liečbe

Počas liečby liekom ENHERTU 
je u pacientov vyššie riziko 
závažných a potenciálne život 
ohrozujúcich vedľajších účinkov 
na pľúca. Včasné odhalenie 
a liečba pľúcnych problémov sú 
dôležité pre zníženie tohto rizika.

Pred začatím liečby 
s liekom ENHERTU 
a pred podaním 
každej infúzie

Informujte svojho lekára o

•  akomkoľvek probléme 
s pľúcami alebo so srdcom, 
ktorý máte alebo ste mal(i) 
v minulosti, najmä pokiaľ 
máte alebo ste v minulosti 
mali pľúcne ochorenie, 
vrátane skupiny zápalových 
ochorení pľúc známych ako 
intersticiálne ochorenia pľúc 
(interstitial lung disease; ILD);


