
MabThera pasientkort for 
ikke-onkologiske indikasjoner

Hvorfor har jeg fått dette kortet?
Dette legemidlet kan øke risikoen for å få infeksjoner. 
Pasientkortet inneholder informasjon om:

• Hva du må kjenne til før du bruker MabThera

• Hva kjennetegnene på en infeksjon er

• Hva du må gjøre dersom du tror at du har fått en infeksjon

Det inneholder også navnet ditt og din leges navn og telefonnummer 
på baksiden.

Hvor kan jeg få mer informasjon?
Vennligst se pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

Datoer for behandlingstart og kontaktinformasjon: 

Dato for når forrige infusjon ble gitt:  ___________________________________

Dato for når du fikk din første infusjon: _________________________________

Pasientens navn: ___________________________________________________

Legens navn: ______________________________________________________  

Legens kontaktinformasjon: __________________________________________
 
Forsikre deg om at du alltid har med deg en liste over alle legemidlene du bruker 
når du oppsøker helsepersonell. 

Vennligst ta kontakt med legen eller sykepleieren din hvis du har noen spørsmål 
rundt informasjonen i dette kortet.



Hva skal jeg gjøre med dette kortet?
• Ha alltid med deg dette kortet - oppbevar det f.eks i lommeboken eller  
 vesken din.
• Vis dette kortet til hver lege, sykepleier eller tannlege som behandler deg 
 - ikke bare til den legen som har foreskrevet MabThera.
Behold dette kortet i 2 år etter din siste dose med MabThera. Dette på grunn av 
at bivirkninger kan utvikles flere måneder etter du har stoppet behandlingen.

Når skal jeg ikke bruke MabThera?
Du skal ikke bruke MabThera hvis du har en aktiv infeksjon eller betydelig 
redusert immunforsvar.
Fortell legen eller sykepleieren din hvis du tar eller tidligere har tatt legemidler 
som kan påvirke immunsystemet ditt, slik som kjemoterapi.

Hva er kjennetegnene på en infeksjon?
Vær observant på følgende mulige symptomer på en infeksjon:
• Feber eller konstant hoste
• Vekttap

• Smerte uten at du tydelig har skadet deg
• Generell sykdomsfølelse eller sløvhet

Kontakt legen eller sykepleieren din umiddelbart hvis du opplever noen av 
disse symptomene. Du må også fortelle dem at du bruker MabThera.

Hva bør jeg ellers vite noe om?
I sjeldne tilfeller kan MabThera forårsake en alvorlig hjerneinfeksjon som kalles 
“Progressiv multifokal leukoencefalopati” eller PML. Dette kan være dødelig.

• Symptomer på PML inkluderer:
 • Forvirring, hukommelsestap eller vanskeligheter med å tenke klart
 •  Tap av balanse eller en endring i måten du går eller snakker på
 •  Nedsatt styrke eller svakhet i en av sidene av kroppen din
 •  Sløret syn eller synstap

Kontakt legen eller sykepleieren din umiddelbart hvis du opplever noen av 
disse symptomene. Du må også fortelle dem at du bruker MabThera.


