
BEZPEČNOSTNÁ KARTA PACIENTA

Ultomiris® môže znižovať schopnosť vášho imunitného systému 
bojovať proti infekciám, najmä proti meningokokovej infekcii, 
ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc.

Túto kartu noste celý čas pri sebe počas liečby a ešte 8 mesiacov po 
vašej poslednej dávke Ultomirisu®. Riziko meningokokovej infekcie môže 
pretrvávať niekoľko mesiacov po vašej poslednej dávke Ultomirisu®.

HLÁSENIE VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV 
Ak sa u  vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sest-
ru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v  tejto príručke a písomnej informácii 
pre používateľa lieku. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia 
klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206,  
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo hlásenia podozrenia na nežiaduce účinky lieku nájdete  na webovej strán-
ke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch/ . Formulár na elektronické podávanie  
hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k  získaniu ďalších informácií 
o  bezpečnosti tohto lieku. Vedľajšie účinky môžete tiež hlásiť do spoločnosti Swixx Biopharma s. r. o., Bratislava, 
Slovensko, lokálnemu  partnerovi Alexionu, e-mail: medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com. 

OKAMŽITE VYHĽADAJTE LEKÁRSKU POHOTOVOSŤ,
AK MÁTE NIEKTORÝ Z TÝCHTO PREJAVOV ALEBO
PRÍZNAKOV, A UKÁŽTE IM TÚTO KARTU.

Okamžite ako pocítite niektorý z nasledovných príznakov, musíte zavolať 
svojmu lekárovi alebo vyhľadať lekársku pohotovosť, najlepšie v nemocnici:

Dôležité informácie o bezpečnosti pre 
pacienta používajúceho Ultomiris®

!

• Bolesť hlavy s nevoľnosťou 
alebo vracaním

• Bolesť hlavy so stuhnutou ši-
jou alebo stuhnutým chrbtom

• Horúčka

• Vyrážka

• Zmätenosť

• Bolesť svalov s príznakmi 
podobnými chrípke

• Oči citlivé na svetlo



Informácie pre ošetrujúceho lekára 

Pacienti užívajúci Ultomiris® majú nosiť túto kartu neustále 
pri sebe. Ukážte túto kartu každému lekárovi, ktorý sa 
podieľa na vašej zdravotnej starostlivosti.

Tomuto pacientovi bola predpísaná liečba 
Ultomirisom® (ravulizumab), ktorý zvyšuje 
náchylnosť pacienta na meningokokovú infekciu 
(Neisseria meningitidis) alebo iné bežné infekcie.

•  Meningokokové infekcie sa môžu rýchlo stať živoť ohrozujúcimi
alebo smrteľnými, ak sa včas nerozpoznajú a neliečia.

•  Okamžite vyhodnoťte, či je podozrenie na infekciu a v prípade
potreby ju liečte vhodnými antibiotikami.

•  Čo najskôr kontaktujte predpisujúceho lekára (pozri nižšie).

Ďalšie informácie o Ultomirise® nájdete v kompletnom Súhrne charakteristických 
vlastností lieku alebo zašlite e-mail na adresu: medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com 
V prípade pochybností ohľadom bezpečnosti volajte na: +421 2 20833 600 
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Ultomiris® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Alexion 
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