
 
Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til legemiddelverket:  

www.legemiddelverket.no/pasientmelding

Pasientkort
– viktig sikkerhetsinformasjon 

CIBINQO®
(abrocitinib)

Sikkerhetsinformasjon til deg om Cibinqo: 

• Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhets-
informasjon du bør være oppmerksom på – før og 
under behandling med Cibinqo.

• For mer informasjon, se Cibinqo pakningsvedlegg i 
pakningen eller på www.felleskatalogen.no.

• Dersom du er usikker på denne informasjonen, be 
lege/apotek om å forklare det for deg.

Ha dette kortet med deg og vis det til helsepersonell 
som er involvert i din medisinske behandling, for 
eksempel farmasøyt eller legevaktlege. 
 
Du bør kjenne til bivirkningene og 
sikkerhetsinformasjonen listet opp nedenfor.  
 
Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger.

Etter krav fra
Statens legemiddelverk

Hva Cibinqo er og hva det brukes mot

Cibinqo inneholder virkestoffet abrocitinib. Det tilhører en 
gruppe legemidler som kalles Janus-kinasehemmere, som 
bidrar til å redusere betennelse. Det virker ved å redusere 
aktiviteten til et enzym i kroppen som kalles “Janus-kinase”, 
som er involvert i betennelse. 

Cibinqo brukes til å behandle voksne som har moderat til 
alvorlig atopisk dermatitt, også kjent som atopisk eksem. 
Cibinqo reduserer kløe og betennelse i huden ved å 
redusere aktiviteten til Janus-kinaseenzymer. Dette kan 
igjen redusere søvnforstyrrelser og andre følger av atopisk 
eksem, f.eks. angst eller depresjon, og forbedrer dermed 
den generelle livskvaliteten. 



Vaksinasjon:

Snakk med lege eller apotek dersom du nylig har fått eller 
planlegger å ta en vaksine (immunisering). Det er fordi 
enkelte levende vaksiner (som MMR-vaksine, 
gulfebervaksine, BCG) skal unngås under eller like før 
behandling med Cibinqo.

Risiko for blodpropp i samleårer eller lunger

Snakk med lege eller apotek dersom du:

• får plutselig kortpustethet eller pusteproblemer, 
brystsmerter eller smerter i øvre del av ryggen, 
hevelse i bein eller armer, beinsmerter eller -ømhet, 
eller rødhet eller misfarging i bein eller armer, da 
dette kan være tegn på blodpropp i blodårene. 

Risiko for infeksjoner: 

Snakk med lege eller apotek før og under behandling med 
Cibinqo dersom du:

• Får symptomer som feber, sår, føler deg mer sliten 
enn vanlig eller får problemer med tennene, da dette 
kan være tegn på infeksjon.

Risiko for hjertesykdom

Snakk med lege eller apotek før og under behandling 
dersom du:

• opplever alvorlige brystsmerter eller tetthet (som 
kan spre seg til armer, kjeve, nakke og rygg), 
kortpustethet, kaldsvette, ørhet eller plutselig 
svimmelhet, da dette kan være tegn på hjerteinfarkt.



Laboratorietester/blodprøver

Legen din vil ta blodprøver (inkludert test for høyt kolesterol) 
av deg før og under Cibinqo-behandlingen, og kan justere 
behandlingen om nødvendig.

Prevensjon og graviditet 

Cibinqo skal IKKE brukes under graviditet.

Dersom du er en fertil kvinne, bør du bruke sikker 
prevensjon under behandling med Cibinqo, og i minst én 
måned etter den siste dosen. Legen kan gi deg råd om 
egnede prevensjonsmetoder.

Snakk med lege eller apotek før du tar dette legemidlet 
dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid 
eller planlegger å bli gravid.

Annen informasjon (vennligst fyll ut): 

Pfizer AS | Postboks 3, 1324 Lysaker 
Tlf: 67 52 61 00 | www.pfizer.no  

Ditt navn:

Lege (forskriver av Cibinqo):

Tlf. lege:

Datoen du startet på Cibinqo:

V
ersjon 2.1 - m

ars 20
23

Risiko for kreft

Ikke-melanom hudkreft er observert hos pasienter som 
tar Cibinqo. Legen din kan anbefale at huden din 
undersøkes med jevne mellomrom så lenge du bruker 
Cibinqo. Du må informere lege dersom nye hudlesjoner 
(unormale hudforandringer) oppstår under eller etter 
behandlingen, eller hvis eksisterende hudlesjoner endrer 
utseende.


