
Y E R V O Y®  (ipilimumab)

  YERVOY®  
(ipilimumab)

Vždy noste túto kartu so sebou, aby ste informovali   
lekárov o tom, že dostávate samostatnú liečbu YERVOYOM®.

Dôležité informácie pre pacientov

Karta pacienta

MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

ČREVÁ A ŽALÚDOK OČI

   hnačka (vodová, riedka alebo mäkká 
stolica), krvavá alebo tmavo sfarbená 
stolica

   pohyblivosť čriev zvýšená nad zvyčaj
nú mieru

   bolesť alebo citlivosť žalúdka alebo 
v oblasti brucha, nevoľnosť, vracanie

   sčervenenie v oku
   bolesť v oku
   problémy so zrakom alebo rozmazané 

videnie

PEČEŇ NERVY

   zožltnutie očí alebo kože (žltačka)
   bolesť v oblasti brucha na pravej 

strane
    tmavý moč

   svalová slabosť
     necitlivosť alebo mravčenie v nohách, 

rukách alebo na tvári
    závrat, strata vedomia alebo ťažkosti 

s prebúdzaním sa

KOŽA CELKOVÉ

    kožná vyrážka so svrbením alebo bez 
neho, suchá koža

   pľuzgiere a/alebo odlupovanie kože, 
vredy v ústach

   opuch tváre alebo lymfatických uzlín

     horúčka, bolesť hlavy, únava
    krvácanie
    zmeny v správaní (napr. znížená 

pohlavná túžba, podráždenosť alebo 
zábudlivosť)

     dehydratácia, nízky krvný tlak, šok

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak máte akékoľvek  
prejavy alebo  príznaky.

Kontaktné údaje môjho lekára  
(ktorý predpísal YERVOY®)

Meno lekára 

Číslo do ambulancie 

Číslo po pracovnom čase 

Moje kontaktné údaje

Moje meno a telefón:

Meno a telefón opatrovateľa  
(v prípade núdze):

Dátum schválenia: 10.03.2021
Kód: 731SK210239201 03/2021



•   Povedzte lekárovi 
o akýchkoľvek  pred
chádzajúcich zdravot
ných ťažkostiach.

•   Skorá liečba vedľajších 
účinkov znižuje pravde
podobnosť, že liečbu 
YERVOYOM® bude 
potrebné dočasne pre
rušiť alebo natrvalo 
ukončiť.

•   Prejavy a príznaky, 
ktoré sa môžu javiť ako 
mierne, sa môžu rýchlo 
zhoršiť, ak sa neliečia.

•   Nepokúšajte sa liečiť 
tieto príznaky sami.

•   Prejavy a príznaky sa 
môžu oneskoriť a môžu 
sa objaviť týždne až 
mesiace po poslednej 
injekcii YERVOYU®.

•   Tento pacient sa lieči YERVOYOM® v monoterapii.
•   Imunitne podmienené nežiaduce reakcie (ipNR) sa 

môžu vyskytnúť kedykoľvek počas liečby alebo me
siace po jej ukončení.

•   Na minimalizovanie život ohrozujúcich komplikácií je 
nevyhnutná ich včasná diagnóza a vhodná liečba.

•   Môže byť vhodné poradiť sa s onkológom alebo iným 
lekárom špecialistom ohľadom liečby orgánovošpeci
fických ipNR.

•   Zdravotnícki pracovníci si majú prečítať Súhrn         
charakteristických vlastností lieku YERVOY® (SmPC) 
dostupný na adrese www.ema.europa.eu alebo 
kontaktovať oddelenie medicínskych informácií na 
telefónnom čísle: +421 2 20833 600 alebo písomne  
emailom: medinfo.slovakia@swixxbiopharma.comViac informácií nájdete v písomnej informácii  

pre používateľa YERVOY® na www.ema.europa.eu 

Zdravotnícky pracovník, ktorý lieči tohto pacienta  
YERVOYOM®, má vyplniť časť „Kontaktné údaje  
môjho lekára“ na tejto Karte pacienta.

Dôležité DÔLEŽITÉ Informácie  
pre zdravotníckych pracovníkov


