
INFEKSJONER

Erelzi kan øke risikoen for infeksjoner, noe som kan være 
alvorlig.

 Du bør ikke behandles med Erelzi hvis du har en infeksjon. 
Hvis du er usikker, spør du legen.

 Hvis du utvikler symptomer som tyder på infeksjon, f.eks. 
feber, vedvarende hoste, vekttap eller sløvhet, må du 
oppsøke lege umiddelbart.

 Du bør utredes for tuberkulose (TB). Be legen notere datoer 
og resultater for dine siste TB-undersøkelser nedenfor.

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du 
må være oppmerksom på før og under behandling med Erelzi®. 
Spør legen hvis du ikke forstår denne informasjonen.

 Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i behandlingen din.
 Se også pakningsvedlegget til Erelzi® for å få mer informasjon. 

Pakningsvedlegget kan også søkes 
opp på www.Felleskatalogen.no

 Ha dette kortet med deg under behandling med Erelzi® og i  
2 måneder etter din siste dose med Erelzi®, siden det kan 
oppstå bivirkninger etter siste dose med Erelzi®
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 Be legen om å lage en liste over andre medisiner som du 
bruker, og som kan øke risikoen for infeksjon.

KONGESTIV HJERTESVIKT

 Hvis du utvikler symptomer som tyder på kongestiv hjertesvikt 
eller forverring av eksisterende kongestiv hjertesvikt, f.eks. 
kortpustethet, hevelse i anklene, vedvarende hoste eller 
utmattelse, må du oppsøke lege umiddelbart.

PASIENTENS NAVN

LEGENS NAVN

LEGENS TELEFONNUMMER

ANNEN INFORMASJON (VENNLIGST FYLL UT):

Det er viktig at du og legen din noterer legemidlets 
handelsnavn og batchnummer.
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RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til 
Legemiddelverket: www.legemiddelverket.no/pasientmelding

Bivirkninger kan også meldes til Sandoz A/S på
tlf: +45 63 95 10 00
e-post: info.norge@sandoz.com
https://www.report.novartis.com


