
Túto kartu majte vždy pri sebe.

Informácie o bezpečnosti lieku JYSELECA® 
(fi lgotinib) pre pacientov.

  Tento liek je predmetom ďalšieho 
monitorovania. To umožní rýchle 
získanie nových informácií o bezpečno‑
sti. Môžete prispieť tým, že nahlásite 
podozrenia na akékoľvek vedľajšie 
účinky, ktoré sa u vás vyskytnú. 
Hlásením podozrení na vedľajšie 
účinky môžete prispieť k získaniu 
ďalších informácií o bezpečnosti tohto 
lieku. Informácie o tom, ako hlásiť 
podozrenia na vedľajšie účinky, nájdete 
v Písomnej informácii pre používateľa.

Pohotovostná 
karta pacienta

Táto karta obsahuje dôležité 
informácie pre pacientov o bezpečnosti 
lieku Jyseleca. Pre ďalšie informácie si 
prečítajte Písomnú informáciu pre
používateľa.

JYSELECA

Túto kartu majte počas užívania lieku Jyseleca 
vždy pri sebe a ukážte ju každému zdravotníc‑
kemu pracovníkovi, ktorý vám poskytuje sta‑
rostlivosť alebo liečbu, napríklad lekárnikovi 
alebo lekárovi pohotovostnej služby.

NP‑23721
Dátum schválenia: 11/2022

Vaše meno: 

Meno lekára (ktorý predpísal liek Jyseleca):

Telefónne číslo lekára:

Dátum začiatku liečby liekom 
JYSELECA:



Infekcie
•  JYSELECA môže zhoršiť existujúcu infekciu 

alebo zvýšiť riziko nákazy novou infek‑
ciou. Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak 
ochoriete, alebo ak si všimnete príznaky 
infekcie, ako napríklad:
‑  horúčka alebo zimnica, dýchavičnosť, 

kašeľ, pocit väčšej únavy ako ob‑
vykle – môžu to byť príznaky zápalu pľúc,

‑  horúčka, potenie, úbytok hmotnosti 
alebo pretrvávajúci kašeľ – môžu to byť 
príznaky tuberkulózy (TBC),

‑  bolestivá kožná vyrážka s pľuzgiermi 
– môžu to byť príznaky pásového oparu 
(herpes zoster).

•  Pred začiatkom liečby liekom Jyseleca sa 
opýtajte svojho lekára, či sa máte dať vy‑
šetriť na TBC vrátane neaktívnej infekcie 

Tehotenstvo,  
antikoncepcia a dojčenie
Jyseleca sa nesmie užívať počas 
tehotenstva:

• Počas užívania lieku Jyseleca a aspoň 
1 týždeň po užití poslednej dávky lieku 
používajte spoľahlivú antikoncepciu

•  Ak počas užívania lieku Jyseleca 
otehotniete, alebo si myslíte, že ste 
tehotná, okamžite prestaňte užívať liek 
Jyseleca a ihneď to povedzte svojmu 
lekárovi

• Ak plánujete otehotnieť, najskôr sa 
porozprávajte so svojím lekárom

Počas užívania lieku Jyseleca nedojčite.

Účinok na mužskú plodnosť
Je možné, že liek Jyseleca môže znížiť počet 
spermií alebo ovplyvniť kvalitu spermií. Nie 
sú známe účinky na schopnosť splodiť dieťa
a nie je známe, či by akékoľvek potenciálne 
účinky mohli byt dočasné alebo trvalé.
Ak plánujete splodiť dieťa teraz alebo 
v budúcnosti, porozprávajte sa so 
svojím lekárom

Krvné zrazeniny v žilách dolných 
končatín alebo v pľúcach 
•  Ak sa u vás objavia príznaky krvných zrazenín 

v žilách dolných končatín alebo pľúcach, ako 
bolesť dolnej končatiny s opuchom, bolesť 
v hrudníku alebo dýchavičnosť, okamžite to 
povedzte svojmu lekárovi

Cholesterol
Vysoký cholesterol je významný rizikový 
faktor ochorení srdca. Počas užívania lieku 
Jyseleca vám váš lekár skontroluje hladinu 
cholesterolu. To mu pomôže rozhodnúť sa, 
či potrebujete liečbu na zníženie hladiny 
cholesterolu

Očkovania 
•  Počas užívania lieku Jyseleca vám nemajú 

byť podané určité (živé) vakcíny (napríklad 
ZostavaxTM používaná na prevenciu 
pásového oparu) 

•  Predtým, ako začnete užívať liek Jyseleca, 
porozprávajte sa so svojím lekárom alebo 
lekárnikom o očkovaniach. Môže byť potreb‑
né potvrdiť, že máte všetky očkovania

•  Povedzte svojmu lekárovi, ak ste boli ne‑ 
dávno v úzkom kontakte s osobou s TBC

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete 
hlásiť aj spoločnosti Swedish Orphan Biovitrum 
o.z., Mudroňova 51, 81103 Bratislava  na 
e‑mailovú adresu: mail.sk@sobi.com, 
tel.č.: +421 2 3211 1540.

 




