INÉ INFORMÁCIE (prosím, vyplňte)
Meno pacienta:
Meno lekára:
Tel. číslo lekára:
Email/fax lekára:

Ak prestanete užívať XELJANZ, noste túto kartu so sebou najmenej
2 mesiace po užití poslednej dávky XELJANZU.
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BEZPEČNOSTNÁ KARTA PACIENTA

XELJANZ BEZPEČNOSTNÁ KARTA PACIENTA
(tofacitinib)
• Táto karta obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti lieku, ktoré potrebujete
poznať pred začatím a počas liečby XELJANZOM. Ak nerozumiete týmto
informáciám, požiadajte svojho lekára/lekárnika o vysvetlenie.
• Túto kartu noste so sebou a ukážte ju každému lekárovi alebo lekárnikovi, ktorý
je zapojený do vašej liečby.
• Pre viac informácií si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa XELJANZU.
Liek užívajte podľa inštrukcií v písomnej informácii pre používateľa.

Povedzte lekárovi alebo lekárnikovi o VŠETKÝCH liekoch, ktoré
užívate, vrátane liekov na lekársky predpis, liekov bez lekárskeho
predpisu, vitamínov a rastlinných doplnkov.
XELJANZ sa neodporúča používať v kombinácii s biologickými chorobu
modifikujúcimi antireumatickými liekmi na liečbu reumatoidnej
artritídy alebo psoriatickej artritídy, biologickými liekmi na liečbu
ulceróznej kolitídy alebo s inými liekmi, ktoré oslabujú imunitný systém
(napr. azatioprín, merkaptopurín, takrolimus). Užívanie XELJANZU
s týmito liekmi môže zvyšovať riziko zníženia imunity a infekcie.

POČAS LIEČBY XELJANZOM
OKAMŽITE INFORMUJTE LEKÁRA:
• Ak sa u vás prejavia príznaky infekcie ako sú horúčka, pretrvávajúci kašeľ,
úbytok telesnej hmotnosti alebo nadmerná únava. XELJANZ môže zvyšovať
riziko infekcií, ktoré sa môžu stať závažnými, ak nie sú liečené. Ak máte 65
rokov a viac, cukrovku, chronickú chorobu pľúc alebo užívate kortikosteroidy,
môžete byť náchylnejší na infekcie. Lekár môže prerušiť liečbu XELJANZOM.
• Ak sa u vás objavia príznaky herpes zoster ako sú napr. bolestivá kožná vyrážka
alebo pľuzgiere.
• Ak ste boli v blízkom kontakte s osobou trpiacou tuberkulózou.
• Ak sa u vás objavia príznaky chronických zápalových ochorení pľúc ako je napr.
dýchavičnosť.
• Ak sa u vás objavia brušné prejavy a príznaky ako sú bolesť žalúdka, bolesť
brucha, krv v stolici alebo akékoľvek zmeny vyprázdňovania s horúčkou.
•
Ak spozorujete akýkoľvek nový výrastok na koži alebo akékoľvek zmeny
znamienok alebo škvŕn.
• Ak vám zožltne koža, máte pocit nevoľnosti alebo vraciate.
• Ak máte byť očkovaný akoukoľvek očkovacou látkou. Počas liečby XELJANZOM
nesmiete byť očkovaný určitými typmi očkovacích látok.
• Ak otehotniete alebo máte v pláne otehotnieť. XELJANZ sa nesmie používať
počas tehotenstva. Ženám, vo veku kedy môžu otehotnieť, sa odporúča
používanie účinnej antikoncepcie počas liečby XELJANZOM a aspoň 4 týždne
po poslednej dávke.
• Počas užívania XELJANZU ženy nesmú dojčiť.

