
•   Treatment with sarilumab may increase the risk
of developing low levels of white blood cells
and bowel perforation.

•   Talk to your doctor if you have any kind
of infection, get a lot of infections, or have
repeated infections.

Seek medical attention immediately if you 
develop symptoms such as fever, sweats, chills, 
persistent cough, weight loss, lethargy and 
disinterest, or if you develop stomach-area pain 
that does not go away. These could be signs and 
symptoms of a serious infection or indicate a 
serious problem with the digestive tract.

Treatment with sarilumab can lower the ability 
of your immune system to fight infections which 
increases the risk of getting infections or make 
any infection you have worse.

KARTA PRE PACIENTA

   Táto karta s poučením pre pacienta obsahuje dôležité in-
formácie o bezpečnosti, s ktorými musíte byť oboznáme-
ný/-á pred začatím liečby liekom KEVZARA (sarilumab), 
počas liečby a po jej ukončení. Liek sa podáva vo forme 
subkutánnej injekcie (s.c.).

  Túto kartu noste neustále so sebou.

   Predložte túto kartu každému lekárovi, ktorý sa bude po-
dieľať na vašej zdravotnej starostlivosti.

   Viac informácií a pokynov na užívanie nájdete v príbalo-
vej informácií pre liek KEVZARA.

Vyhľadajte neodkladne lekársku pomoc, pokiaľ sa u vás 
vyskytnú nasledujúce príznaky: horúčka, potenie, zimnica, 
pretrvávajúci kašeľ, strata hmotnosti, apatia alebo bolesť 
v oblasti brucha alebo žalúdka, ktorá nepoľavuje.

KEVZARA môže znížiť schopnosť vášho imunitného systé-
mu bojovať s infekciami, čo zvyšuje riziko výskytu infekcií 
alebo zhoršenia infekcií, ktorými trpíte. 

   Poraďte sa so svojím lekárom, pokiaľ máte akúkoľvek in-
fekciu, máte viacero infekcií alebo opakované infekcie. 

   Poraďte sa so svojím lekárom, pokiaľ ste boli nedávno 
očkovaný/-á alebo ste pred očkovaním.

   Pred začatím liečby liekom KEVZARA by ste mali byť vy-
šetrený/-á na tuberkulózu.

   Poraďte sa so svojím lekárom, pokiaľ máte alebo ste mali 
diverkulitídu (zápal vydutej časti čreva) alebo vredy žalúd-
ka alebo čreva.

   Počas krvných testov vykonávaných pred začatím liečby 
a v jej priebehu sa bude sledovať počet bielych krviniek.



•  Talk to your doctor if you recently received
or before you receive any vaccination.

•  You should have been screened for tuberculosis
prior to treatment with sarilumab.

•  White blood cell counts will be monitored
during blood tests performed before and
during your treatment.

•  Read the Kevzara® package leaflet for full
information and instructions for use.

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľaj-
ší účinok, obráťte sa na svoho lekára, lekárnika alebo zdra-
votnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, 
ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: Štátny 
ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmako-
vigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava, tel.:+421 2 507 01 206, e-mail: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiadu-
ci 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/. Hláse-
ním 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:
Swixx Biopharma, s.r.o., Bratislava, tel.: +421 220 833 600
e-mail: medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com.

ÚDAJE O APLIKÁCII LIEKU KEVZARA
Dávka injekcie KEVZARA: Začiatok liečby:

Meno
pacienta:

Kontaktné
údaje 
pacienta:

Meno  
lekára:

Kontaktné 
údaje 
lekára:

Nezabudnite si priniesť so sebou na každú návštevu 
u zdravotníckeho pracovníka zoznam všetkých ostat
ných užívaných liekov.
Túto  kartu  noste  pri  sebe  ešte  nasledujúce  2 me
siace od poslednej aplikácie lieku KEVZARA, pre
tože vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať určitý čas 
od poslednej aplikácie lieku KEVZARA.                        
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