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Kontakt lege umiddelbart dersom følgende
tegn eller symptomer oppstår, eller om de
blir verre (forts.):
Problemer i andre deler av kroppen (forts.)
• Problemer i sentralnervesystemet
- K raftig muskelsvakhet
- Prikking, nummenhet, svakhet eller brennende
smerte i armer eller ben
- Lammelse i armer og ben
• Muskel- og leddproblemer
- S merte eller hevelse i ledd
- Muskelsmerte, -svakhet eller -stivhet
• Øyeproblemer
- S ynsendringer
- Smerter eller rødhet i øyet
- Lysømfintlighet
• Problemer med hjerte og sirkulasjon
- E ndringer i hjerterytme, hjertet slår fort, hopper
over et slag eller hamrer
- B rystsmerter
- K ortpustethet
• Øvrige
- Tørrhet flere steder på kroppen, fra munn til
øyne, nese, hals og de øverste hudlagene
- Blåmerker i huden eller blødninger

Viktig sikkerhetsinformasjon til annet helsepersonell som behandler pasienten, gjelder
også akuttsituasjoner som legevakt
Denne pasienten har blitt forskrevet LIBTAYO, et PD-1
blokkerende antistoff. LIBTAYO kan gi immunrelaterte
bivirkninger som påvirker hud, lunger, tarm, lever,
hormonkjertler, nyrer og andre deler av kroppen.
Det er viktig å oppdage og behandle bivirkninger
så tidlig som mulig for å minimere konsekvensen
av disse. Vennligst se preparatomtalen til LIBTAYO
for mer informasjon om påvisning og håndtering av
eventuelle bivirkninger.
Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning
av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke
forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver
mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema
som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk:
www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Pasientkort

Viktig sikkerhetsinformasjon
for å minimere risikoen for
immunrelaterte bivirkninger

Dette pasientkortet vil hjelpe deg å identifisere og
rapportere bivirkningssymptomer under behandling
med LIBTAYO® (cemiplimab).
Detaljert informasjon om dette legemidlet er
tilgjengelig på www.felleskatalogen.no. Vennligst
se pakningsvedlegget for mer informasjon eller ta
kontakt med Sanofi via telefon 46 91 80 01 (kl 10-14)
eller via e-post medinfo-norge@sanofi.com.
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking
for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt
som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver
mistenkt bivirkning, se www.legemiddelverket.no/
pasientmelding.

Viktig informasjon
• Informer din lege om alle dine medisinske
tilstander og om alle legemidler du tar før du
bruker LIBTAYO.
• LIBTAYO kan gi alvorlige bivirkninger som kan
forverres.
• Rapporter alle symptomer på bivirkninger til
din lege, selv om de ikke er listet opp i dette
pasientkortet.
• Ikke utsett rapportering av bivirkninger, selv om
du ikke er hjemme.
• Ikke prøv å behandle noen av disse symptomene
selv, rådfør deg først med legen din.
• Ha med deg dette pasientkortet til enhver tid
under behandling.
• Vis dette pasientkortet til alt helsepersonell som
behandler deg, (f eks. legevakt).
Kontakt lege umiddelbart dersom følgende
tegn eller symptomer oppstår, eller om de
forverres:
Hudproblemer
• Utslett eller kløe
• Hudblemmer
• Sår i munnen eller på andre slimhinner

Lungeproblemer (pneumonitt)
• Ny eller forverret hoste
• Kortpustethet
• Brystsmerter
Tarmproblemer (kolitt)
• Hyppig diaré, ofte med blod eller slim
• Mer tarmbevegelser enn vanlig
• Svart eller tjæreaktig avføring
• Kraftige magesmerter eller -ømhet
Leverproblemer (hepatitt)
• Gulfarging av huden eller det hvite i øynene
• Kraftig kvalme eller oppkast
• Smerter på høyre side av magen
• Søvnighet
• Mørk urin (te-farget)
• Oftere blødninger eller flere blåmerker enn normalt
• Mindre sultfølelse enn vanlig
Hormonkjertelproblemer
• Hodepine som ikke går over eller uvanlig hodepine
• Rask hjerterytme
• Økt svetting
• Føler deg kaldere eller varmere enn vanlig
• Veldig trett
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Blir svimmel eller besvimer
Vektøkning eller vekttap
Føler deg mer sulten eller tørst enn vanlig
Hårtap
Forstoppelse
Dypere stemme
Svært lavt blodtrykk
Vannlatning oftere enn vanlig
Kvalme eller oppkast
Magesmerter
Endring i humør eller oppførsel (som nedsatt
sexlyst, mer irritabel eller glemsom)
Symptomer på type 1-diabetes
• Føler deg mer sulten eller tørst enn vanlig
• Har behov for å urinere oftere
• Vekttap
• Tretthet
Nyreproblemer (nyrebetennelse og nyresvikt)
• Vannlating sjeldnere enn normalt
• Blod i urinen
• Hovne ankler
• Mindre sultfølelse enn normalt

Infusjonsrelaterte reaksjoner (som noen ganger
kan være alvorlige eller livstruende)
• Frysninger
• Skjelving eller feber
• Kløe eller utslett
• Rødmende eller hovent ansikt
• Kortpustethet eller tungpustethet
• Svimmelhet eller besvimelse
• Rygg- eller nakkesmerter
• Kvalme
• Oppkast
• Magesmerter
Problemer i andre deler av kroppen
• Problemer i sentralnervesystemet
- H odepine eller stiv nakke
- F eber
- T retthet eller kraftløshet
- F rysninger
- O ppkast
- F orvirring
- H ukommelsesproblemer eller søvnighet
- K rampetrekninger (krampeanfall)
- Se og høre ting som i virkeligheten ikke er der
(hallusinasjoner)

