
Táto karta obsahuje dôležité informácie.
Vždy noste túto kartu so sebou a ukážte ju každému lekárovi, ktorého potrebujete 
navštíviť (napríklad, ak váš obvyklý lekár nie je dostupný alebo ak cestujete).

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak máte ktorýkoľvek z týchto príznakov alebo akékoľvek iné príznaky.

• Okamžite nahláste ktorýkoľvek z týchto príznakov svojmu lekárovi.
• Príznaky, ktoré sa môžu prejaviť ako mierne sa môžu rýchlo zhoršiť, ak sa neliečia.1

• Skorá liečba vedľajších účinkov znižuje pravdepodobnosť, že liečbu YERVOYOM bude potrebné dočasne 
alebo natrvalo ukončiť, čo vám umožní získať maximálny prínos z liečby.

• Prejavy a príznaky môžu byť oneskorené a môžu sa vyskytnúť týždne až mesiace po podaní vašej poslednej 
injekcie.1

• Nepokúšajte sa sami liečiť tieto príznaky bez toho, aby ste sa najskôr neporozprávali so svojím lekárom.
• Túto kartu noste so sebou a ukážte ju KAŽDÉMU lekárovi s ktorým prídete do kontaktu a povedzte mu,  

že sa liečite YERVOYOM.

Viac informácií môžete získať z Písomnej informácie pre používateľa lieku YERVOY®: www.sukl.sk/www.ema.europa.eu

YERVOY® (ipilimumab)

Dátum schválenia: 03/2020 Kód: 731SK2001872-01

1 Písomná informácia pre používateľa lieku YERVOY®

ČREVÁ A ŽALÚDOK1 OČI1

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

• pohyblivosť čriev zvýšená nad zvyčajnú mieru
• bolesť alebo citlivosť žalúdka alebo v oblasti 

brucha, nevoľnosť, vracanie 

• sčervenenie v oku
• bolesť v oku
• problémy so zrakom alebo rozmazané videnie

PEČEŇ1 NERVY1

• 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 

KOŽA1 CELKOVÉ1

• kožná vyrážka so svrbením alebo  
bez svrbenia, 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)



Pre zdravotníckych pracovníkov: Viac informácií si prečítajte v súhrne charakteristických vlastností lieku YERVOY (SmPC) na  
www.sukl.sk/www.ema.europa.eu alebo kontaktujte oddelenie medicínskych informácií na telefónnom čísle +421-2-20833-600,  

e-mail:  medinfo.slovakia@swixxbiopharma.com. 

Kontaktné údaje môjho lekára

Meno lekára 

Číslo do ambulancie 

Číslo po pracovnom čase 

Moje meno a telefónne číslo

Meno a číslo opatrovateľa  
(v prípade záchrany)

DÔLEŽITÉ informácie pre zdravotníckych pracovníkov
• Tento pacient sa lieči YERVOYOM®.
• Imunitne podmienené nežiaduce reakcie (ipNR) sa môžu väčšinou vyskytnúť počas obdobia liečby,  

no môžu sa vyskytnúť aj mesiace po poslednej dávke YERVOYU®.
• Na minimalizovanie život ohrozujúcich komplikácií je nevyhnutná ich včasná diagnóza a vhodná liečba.  

K dispozícii sú špecifické pokyny, ktoré sa majú použiť pri výskyte ipNR počas liečby YERVOYOM®.  
• Ak ste lekár, ktorý nemá špecializáciu z onkológie, kontaktujte špecialistu. 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. 
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto príručke. 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 na 
hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv. Formulár 
na elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/. Hlásením vedľajších účinkov môžete 
prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

YERVOY® (ipilimumab)
Bezpečnostná karta pacienta.


