
Ha alltid dette kortet med deg, og vis dette kortet til alle leger som 
gir deg behandling. 

 
Infeksjoner 
CIMZIA® gir økt risiko for å få infeksjoner. Infeksjonene kan utvikle seg 
raskere og være mer alvorlige. Dette gjelder også tuberkulose, som først og 
fremst forekommer i lungene (pulmonal tuberkulose). I noen tilfeller kan 
tuberkulose oppstå i et annet organ (ekstrapulmonal tuberkulose) eller i flere 
organer samtidig (disseminert tuberkulose). 

 

Før behandling med CIMZIA® 
 

Du må ikke behandles med CIMZIA® dersom du har en alvorlig 
infeksjon. 
Du bør testes for hepatitt B-infeksjon. Dersom du er bærer av hepatitt 
B-virus bør du overvåkes nøye med hensyn til tegn og symptomer på 
aktiv hepatitt B-infeksjon. Behandlingen med CIMZIA® bør stoppes 
hos pasienter som utvikler en aktiv hepatitt B-infeksjon. 
Du bør testes for tuberkulose. Det er svært viktig at du sier fra til legen 
hvis du noen gang har hatt tuberkulose, eller hvis du har hatt nær 
kontakt med noen som har hatt tuberkulose. 

Skriv ned datoen for siste tuberkulosetest nedenfor 
 
Tuberkulintest/IGRA-test:   
Røntgen av brystregionen:   
 
 
Under behandling med CIMZIA® 

Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du utvikler symptomer som 
tyder på en infeksjon, som feber, vedvarende hoste, vekttap eller 
trøtthet. 

 
Hjertesvikt 
Før behandling med CIMZIA® 

Leger bør utvise forsiktighet hos pasienter med hjertesvikt.Du må ikke 
bruke CIMZIA® dersom du har moderat til alvorlig hjertesvikt. 

 
Under behandling med CIMZIA® 

Søk medisinsk hjelp umiddelbart dersom du utvikler symptomer som 
kan ha sammenheng med hjertesvikt (f.eks. kortpustethet eller hevelser 
i føttene). 

Allergiske reaksjoner 
Dersom du får symptomer som kan skyldes allergiske reaksjoner, som 
tetthet i brystet, hvesing, svimmelhet, hevelser eller utslett, skal du 
slutte å bruke CIMZIA® og kontakte legen umiddelbart. Noen av disse 
reaksjonene kan oppstå etter at CIMZIA® er gitt for første gang. 
 
Pasienter som får vaksiner 
Vær oppmerksom på at levende eller svekkede vaksiner ikke bør gis 
samtidig med CIMZIA®. 
 
Pasienter som må opereres 
Dersom du må gjennomgå en operasjon under behandling med 
CIMZIA® bør du overvåkes nøye med hensyn til infeksjon, og 
passende tiltak bør igangsettes etter behov. 
 
Ondartede tilstander 
Bruk av anti-TNF-behandling kan øke risikoen for kreft. Søk medisinsk hjelp 
umiddelbart dersom du får uforklarlig vekttap eller utmattelse (fatigue). 
Disse symptomene alene betyr imidlertid ikke nødvendigvis kreft. 
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Dette pasientkortet inne- 
holder viktige sikkerhets- 
opplysninger som du må 
være oppmerksom på før 
du får CIMZIA®  og under 
behandlingen med CIMZIA®. 
For flere sikkerhetsopplysninger,  se pakningsvedlegget 
som ligger i CIMZIA-pakningen. 
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Interaksjon med tester 
Du bør informere legen hvis du får behandling med såkalte 
blodfortynnende legemidler (antikoagulanter), eller hvis det skal gjøres en 
blodlevringstest. 
Påvirkning på enkelte blodlevringstester (koagulasjonsassay) er sett hos 
pasienter som er behandlet med CIMZIA®. CIMZIA® kan forårsake at 
disse testene feilaktig viser forlenget blodlevringstid selv om dette ikke 
er tilfelle. Denne effekten er sett med PTT-LA-test og STA-PTT A-tester fra 
Diagnostica Stago og ”HemosIL APTT-SP liquid”- og ”HemosIL lyophilised 
silica”-tester fra Instrumentation Laboratories. Andre aPTT-tester kan 
også bli påvirket. Det er ikke sett påvirkning på tester for trombintid 
(TT) og protrombintid. Det er ingen holdepunkter for at behandling 
med CIMZIA® påvirker blodlevringen (blodkoagulasjonen som skjer i 
kroppen). 
 
Alle leger som behandler denne pasienten bør konsultere 
preparatomtalen for CIMZIA®. 

Datoer for behandling med CIMZIA® 

Første injeksjon:                                                                                            
Påfølgende injeksjoner:                                                                                 
 

 
 
Pasientens navn:                                                                                           
Fastlegens navn og telefon:                                                                           
Spesialistens navn og telefon:                                                                        
 

Se pakningsvedlegget for CIMZIA® for ytterligere informasjon. 
Sørg for at du ved alle besøk hos helsepersonell også har med deg en liste 
over alle de andre legemidlene du bruker. 

 
 
Ha dette kortet med deg i 5 måneder etter den siste dosen med CIMZIA®, 
fordi bivirkningene kan oppstå lenge etter den siste dosen. 
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