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VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON  
FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING 

MED RIXATHON® 

•  Denne brosjyren inneholder bare viktig sikkerhetsinformasjon.

•  Se pakningsvedlegget for Rixathon® for å få mer informasjon  
om mulige bivirkninger av Rixathon®. Pakningsvedlegget kan søkes opp 
på www.Felleskatalogen.no.

DETTE BØR DU VITE OM RIXATHON®  

Om Rixathon®

Rixathon® påvirker immunsystemet og kan øke sannsynligheten for at du får infeksjoner. 
Noen infeksjoner kan være alvorlige og kreve behandling.

Om å bruke Rixathon®

Rixathon® gis som en infusjon i blodåren.

I likhet med alle andre medisiner kan Rixathon® forårsake bivirkninger, men ikke alle får det, 
og de fleste er ikke alvorlige.

•  Hvis du bruker Rixathon® i kombinasjon med andre medisiner, kan enkelte av 
bivirkningene du opplever, skyldes de andre medisinene.

•  Noen bivirkninger kan være alvorlige og kreve behandling. I svært sjeldne tilfeller  
har noen av disse bivirkningene ført til dødsfall.

Hvis noen av bivirkningene blir alvorlige, må du kontakte lege, sykepleier eller apotek 
umiddelbart. Hvis du har ytterligere spørsmål, kan du snakke med lege, apotek eller 
sykepleier.

Sørg for at du alltid har med deg en liste over alle medisiner du tar, når du har time hos 
helsepersonell, f.eks. hos lege, sykepleier eller tannlege. 

OM DENNE VEILEDNINGEN 

Informasjonen i denne brosjyren er beregnet på pasienter som behandles med Rixathon®. 
Les brosjyren nøye – det er viktig at du kjenner til fordeler og risiko ved Rixathon®.

Denne brosjyren vil

•  besvare eventuelle spørsmål du har om potensiell risiko ved Rixathon® – noe som vil hjelpe  
deg og legen din med å avgjøre om dette er riktig behandling for deg

•  gi deg informasjon om Rixathon®

•  fortelle deg det du bør vite før du får Rixathon®

•  beskrive viktige bivirkninger som du må kjenne til – bl.a. en sjelden, men alvorlig infeksjon  
i hjernen som heter progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

•  fortelle deg hva som er tegn på infeksjon og PML

•  forklare hva du bør gjøre hvis du tror du er i ferd med å få en infeksjon eller PML

•  fortelle deg om pasientkortet

FØR BEHANDLING MED RIXATHON®

Før du bruker Rixathon®, må du fortelle lege, apotek eller sykepleier om du har eller har hatt  
noe av følgende:

Infeksjoner

Før du bruker Rixathon®, må du si fra til lege, apotek eller sykepleier hvis du

•  har en infeksjon (selv om det er en mild infeksjon, f.eks. en forkjølelse) – det kan hende  
legen, apoteket eller sykepleieren sier at du må vente til du er frisk, før du får Rixathon®

•  ofte får eller har fått infeksjoner

•  har eller har hatt en alvorlig infeksjon, f.eks. tuberkulose, blodforgiftning (sepsis) eller  
andre tilstander som svekker immunsystemet

•  har en tilstand som kan øke sannsynligheten for at du får en alvorlig infeksjon som  
krever behandling
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Andre tilstander

Før du bruker Rixathon®, må du si fra til lege, apotek eller sykepleier hvis du

•  har hjertesykdom

•  har pusteproblemer

•  er gravid, forsøker å bli gravid eller ammer

•  har eller har hatt viral hepatitt eller annen leversykdom

•  har fått unormale resultater på blod- eller urinprøver

Medisiner

Før du bruker Rixathon®, må du si fra til lege, apotek eller sykepleier hvis du

•  bruker medisiner mot høyt blodtrykk

•  bruker eller har brukt medisiner som kan påvirke immunsystemet, f.eks. medisiner som 
hemmer immunsystemet (immunsuppressive midler), eller en type kreftbehandling som 
kalles kjemoterapi

•  har fått kjemoterapi som påvirker hjertet (kardiotoksisk kjemoterapi)

• tar eller nylig har tatt andre medisiner (fra apotek, supermarked eller helsekost)

Vaksiner

Før du bruker Rixathon®, må du si fra til lege, apotek eller sykepleier hvis du

•  tror du kan trenge vaksinering i nær fremtid, inkludert vaksiner som er nødvendige for å 
reise til andre land

Noen vaksiner må ikke gis samtidig med Rixathon® eller i løpet av månedene etter at du har 
fått Rixathon®. Legen vil kontrollere om det er noen vaksiner du bør ta før du begynner 
behandlingen med Rixathon®.

Si fra til lege, apotek eller sykepleier hvis noe av det ovennevnte gjelder for deg. Hvis du er 
usikker, bør du snakke med lege, apotek eller sykepleier før du får Rixathon®.

UNDER ELLER ETTER BEHANDLING MED RIXATHON®

Rixathon® påvirker immunsystemet, og det kan øke sannsynligheten for at du får infeksjoner.  
Noen infeksjoner kan være alvorlige og kreve behandling.

Infeksjoner

Kontakt lege, apotek eller sykepleier umiddelbart hvis du merker ett eller flere av følgende  
tegn på infeksjon:

•  høy temperatur (feber) med eller uten frysninger

•  hoste som ikke vil gi seg

•  vekttap

•  smerte når du ikke har skadet deg

•  generell sykdomsfølelse, tretthet eller slapphet

•  brennende smerte ved vannlating

Kontakt lege, apotek eller sykepleier umiddelbart hvis du merker ett eller flere av ovennevnte tegn  
på infeksjon.

Alvorlig infeksjon i hjernen – progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

I svært sjeldne tilfeller kan Rixathon® forårsake en alvorlig infeksjon i hjernen som kalles  
progressiv multifokal leukoencefalopati (PML). Det kan føre til alvorlig funksjonsnedsettelse  
og forårsake dødsfall.

PML forårsakes av et virus. Hos de fleste friske voksne er viruset inaktivt og derfor ufarlig. Det er  
ikke kjent hvorfor viruset blir aktivert hos enkelte, men det kan være knyttet til nedsatt immunforsvar.

Kontakt lege, apotek eller sykepleier umiddelbart hvis du merker ett eller flere av følgende tegn på PML:

•  forvirring, hukommelsestap eller vanskeligheter med å tenke klart

•  tap av balanse eller endret ganglag eller tale

•  nedsatt styrke eller svakhet på den ene siden av kroppen

•  tåkesyn eller synstap

Kontakt lege, apotek eller sykepleier umiddelbart hvis du merker ett eller flere av ovennevnte tegn  
på PML under behandling med Rixathon® og i opptil 2 år etter avsluttet behandling.
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PASIENTKORT 

•  Et pasientkort følger med i pakningen. Legen, apoteket eller sykepleieren skal gi deg kortet 
for Rixathon® hver gang du får en infusjon med Rixathon®. 

•  Pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før 
du starter behandling med Rixathon®, samt under og etter behandling med Rixathon®. 

•  Ha pasientkortet med deg til enhver tid, f.eks. i lommeboken eller vesken. 

•  Vis kortet til alle leger, sykepleiere eller tannleger du har time hos – ikke bare spesialisten 
som skriver ut Rixathon® til deg. 

•  Du bør også fortelle din partner eller omsorgsperson om behandlingen og vise 
vedkommende pasientkortet, siden de kan legge merke til symptomer som du selv ikke 
merker.  

•  Siden effekten Rixathon® har på immunsystemet, kan vare i flere måneder, kan det 
forekomme bivirkninger også etter at du har sluttet med behandlingen. Det er derfor viktig 
at du har pasientkortet med deg i 2 år etter den siste dosen med Rixathon®. 

 

Ha pasientkortet med deg til enhver tid 

•  Vis det til din partner eller omsorgsperson. 

•  Vis det til alt helsepersonell du har time hos, f.eks. lege, sykepleier eller tannlege. 

Sørg for at du har det med deg i 2 år etter den siste dosen med Rixathon®.

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER

Hvis du opplever bivirkninger, må du kontakte lege, apotek eller sykepleier. Dette gjelder 
også eventuelle bivirkninger som ikke er angitt i pakningsvedlegget.

Rapporteringsskjemaer og informasjon er tilgjengelig på Statens legemiddelverk: 
www.legemiddelverket.no/meldeskjema. Sandoz på: +45 6395 1000 eller på 
www.report.novartis.com
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