
Karta s upozornením pre pacientov s neonkologickými
ochoreniami liečených liekom Ruxience

Prečo som dostal/-a túto kartu?
Tento liek môže spôsobiť, že budete náchylnejší/náchylnejšia na infekcie. V tejto karte nájdete:
•   Čo potrebujete vedieť predtým, ako dostanete Ruxience
•   Aké sú prejavy infekcie
•   Čo máte robiť, ak si myslíte, že ste mohli dostať infekciu.
Na zadnej strane karty je uvedené aj vaše meno, meno lekára a jeho telefónne číslo.

Čo mám s touto kartou robiť?
•   Túto kartu noste vždy pri sebe, napríklad v peňaženke alebo v kabelke.
•   Túto kartu ukážte každému lekárovi, zdravotnej sestre alebo zubárovi, ktorých navštívite 

- nielen špecialistovi, ktorý vám predpisuje Ruxience.
Túto kartu noste so sebou 2 roky po poslednej dávke lieku Ruxience. Je to z dôvodu, že vedľajšie
účinky sa môžu vyvinúť aj niekoľko mesiacov po liečbe.

Aké sú prejavy infekcie?
Dávajte pozor na nasledovné možné prejavy infekcie:
•   horúčka alebo pretrvávajúci kašeľ,
•   zníženie hmotnosti,
•   bolesť bez toho, aby ste sa poranili,
•   celkový stav nepohody alebo malátnosť.

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite to povedzte lekárovi 
alebo zdravotnej sestre. Musíte im povedať aj to, že sa liečite liekom Ruxience.

Kedy nemám dostať Ruxience?
Ruxience nedostanete, keď máte aktívnu infekciu alebo závažný problém s imunitným systémom.
Ak teraz užívate alebo ste predtým užívali lieky, ktoré môžu mať vplyv na imunitný systém, 
vrátane chemoterapie, povedzte to svojmu lekárovi alebo zdravotnej sestre.



Čo ešte potrebujem vedieť?
Ruxience môže zriedkavo spôsobiť závažnú infekciu mozgu, ktorá sa nazýva „progresívna multi-
fokálna leukoencefalopatia“ alebo PML. To môže mať smrteľné následky.
•   Prejavy PML zahŕňajú:
     - zmätenosť, stratu pamäti alebo problémy s myslením,
     - stratu rovnováhy alebo zmenu spôsobu chôdze alebo reči,
     - zoslabnutie alebo slabosť na jednej strane tela,
     - rozmazané videnie alebo stratu zraku.

Ak sa u vás objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, okamžite to povedzte lekárovi alebo zdravotnej
sestre. Musíte im povedať aj to, že sa liečite liekom Ruxience.

Dátum začiatku liečby a kontaktné údaje

Dátum poslednej infúzie:

Dátum prvej infúzie:

Meno pacienta:

Meno lekára:

Kontaktné údaje lekára:

Pred návštevou zdravotníckeho pracovníka sa uistite, že máte zoznam všetkých svojich liekov.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa informácií na tejto karte, porozprávajte sa so svojím
lekárom alebo zdravotnou sestrou.

Kde môžem získať viac informácií?
Pre viac informácií si pozrite Písomnú informáciu pre používateľa pre Ruxience.
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Pfizer Luxembourg SARL o.z.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
tel.: +421 233 555 500, fax: +421 233 555 499
www.pfizer.sk


