
Túto kartičku ukážte každému zdravotníckemu pracov-
níkovi, ktorý sa podieľa na vašej lekárskej starostlivosti - 
napríklad vášmu zubárovi alebo lekárovi na pohotovosti.

Vaše meno:

Meno lekára, ktorý predpísal RINVOQ®:

Telefónne číslo lekára:

Dátum, kedy ste začali užívať  
RINVOQ®:

Verzia 1.0. Schválené: 17. októbra 2019.
SK-RNQR-200004

•  Táto kartička obsahuje dôležité bezpečnostné 
informácie, o ktorých by ste mali vedieť pred liečbou 
a počas liečby liekom RINVOQ®.

•   Ďalšie informácie nájdete v Písomnej informácii pre 
používateľa.

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.  
Môžete k nemu prispieť, nahlásením nežiaducich 

účinkov (NÚ) spoločnosti AbbVie na safety-sk@abbvie.com 
alebo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv,  
Tel:+ 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. 
Tlačivo na hlásenie NÚ je na stránke www.sukl.sk v časti 
Bezpečnosť liekov/ Hlásenie o nežiaducich účinkoch. 
Formulár na elektronické hlásenie NÚ:  
https://portal.sukl.sk/eskadra/.

Informačná kartička pre pacienta
 Túto kartičku majte stále pri sebe

Bezpečnostné informácie o lieku  
RINVOQ®      (upadacitinib) pre pacientov



Riziko infekcií

RINVOQ® môže zhoršiť existujúcu infekciu alebo zvýšiť 
pravdepodobnosť, že dostanete novú infekciu - napríklad 
tuberkulózu (TBC), pásový opar alebo vírusovú hepatitídu.

Ihneď informujte svojho lekára, ak si všimnete prejavy 
infekcie, ako napríklad:

 •  horúčka, potenie, zimnica, strata hmotnosti alebo kašeľ, 
ktorý neprestáva - môžu to byť prejavy tuberkukózy (TBC)

 •  bolestivá kožná vyrážka s pľuzgiermi - môže to byť  
prejav pásového oparu

 •  pocit únavy alebo dýchavičnosť - môže to byť prejav  
infekcie pľúc.

Očkovacie látky - používané na prevenciu infekcií

Živé očkovacie látky (napríklad očkovacia látka proti chríp-
ke vo forme spreja do nosa) sa nemajú podávať počas 
liečby alebo tesne pred začiatkom liečby liekom RINVOQ®.

Pred očkovaním sa poraďte so svojím lekárom - bude 
vedieť, ktoré vakcíny nemáte dostať pred liečbou alebo 
počas liečby liekom RINVOQ®.

Cholesterol

Váš lekár vám počas užívania lieku RINVOQ® bude 
kontrolovať hladinu cholesterolu a rozhodne, či je nutné 
začať s užívaním lieku na zníženie hladiny cholesterolu.

Antikoncepcia, tehotenstvo a dojčenie

RINVOQ® sa nesmie užívať počas tehotenstva.
 • Používajte účinnú antikoncepciu počas užívania lieku  
   RINVOQ® a 4 týždne po poslednej dávke. Poraďte sa so  
   svojím lekárom o účinnej antikoncepcii.
 • Ak chcete otehotnieť alebo ak otehotniete, okamžite to  
   oznámte svojmu lekárovi.
 • Počas užívania lieku RINVOQ® nedojčite. 

Krvné zrazeniny v žilách alebo pľúcach

Hneď informujte svojho lekára, ak sa vám objavia prejavy 
krvných zrazenín v žilách alebo pľúcach, ako je napríklad 
bolestivá opuchnutá noha alebo bolesť na hrudníku.


