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Vennligst sørg for at følgende praksis alltid følges når 
du behandler denne pasienten:

1. Overvåk pasienten for kliniske tegn og symptomer  
på hypersensitivitet.

2. Gi øyeblikkelig medisinsk behandling dersom  
pasienten får anafylaktiske reaksjoner eller sjokk.

3. Informer pasienten om vanlige tegn på hypersensitive 
reaksjoner, som for eksempel elveblest, generalisert 
urtikaria, pustevansker, hvesing, hypotensjon og 
anafylaksi, og at de må varsle lege dersom noen av disse 
symptomene oppstår. Diskuter med pasienten hvordan 
dette er forskjellig fra et anfall av hereditært angioødem.

4. Informer med jevne mellomrom om at pasienten må 
melde fra ved eventuell allergisk reaksjon mot kanin.

5. Be pasienten om alltid å ha dette kortet på seg og å  
vise det til helsepersonell som behandler ham/henne  
for akutte anfall av hereditært angioødem.

6. Rapporter alle antatte tilfeller av overfølsomhet / 
immunologiske bivirkninger.

Denne pasienten har fått foreskrevet Ruconest® 
for behandling av akutte anfall av hereditært 
angioødem. Ruconest® er en rekombinant human 
C1 esterasehemmer renset fra melken til transgene 
kaniner, og inneholder spor av kaninproteiner. Før 
du starter behandlingen med Ruconest®, må du 
gjennomgå tidligere og nåværende medisinsk 
historie for å se om pasienten er allergisk mot 
kanin. Dersom det kan påvises eller er mistanke 
om kaninallergi, bør andre behandlingsalternativer 
vurderes.

Pasientkort
Ruconest® (conestat alfa)

For mer informasjon, vennligst les informasjons-
materialet og preparatomtalen (SPC) som kan 
søkes opp på Felleskatalogen.no, eller kontakt 
din lokale representant for Ruconest®: 

Swedish Orphan Biovitrum AS
Tlf: 66 82 34 00
e-mail: mail.no@sobi.com



Jeg lider av hereditært angioødem (HAE)

Pasientnavn

Personnummer 

Vekt 

Min HAE-spesialist eller HAE-senter er 

Navn 

Telefon 

Jeg er diagnostisert med hereditært angioødem (HAE) som 
manifester seg med gjentatte, ødematøse anfall på grunn 
av mangel på endogen C1 esterasehemmer. Hvis jeg ikke 
behandles riktig, kan HAE-anfallene være svært farlige for 
meg hvis den ødematøse hevelsen oppstår på steder som 
for eksempel orofarynx eller larynx (strupehodet).

Jeg kan bare motta Ruconest® hvis kaninallergi ikke kan 
påvises eller mistenkes.

Vennligst besøk legen din dersom du tror du har utviklet en 
allergi mot kanin. For mer informasjon, les pakningsvedlegget, 
det kan søkes opp på Felleskatalogen.no.
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