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 Vis dette kortet til alle leger som behandler deg, ikke bare til nevrologen.

 Les pakningsvedlegget for TYSABRI nøye før du begynner å bruke  
 dette legemidlet.

 Behold dette kortet under behandlingen med TYSABRI og i 6 måneder  
 etter siste dose med TYSABRI, fordi bivirkninger kan oppstå også etter  
 at du har avsluttet behandlingen med TYSABRI.

 Vis dette kortet til din partner eller dine omsorgspersoner. Det kan hende  
 de ser symptomer på PML som du selv ikke legger merke til, f.eks.  
 endringer i humør eller atferd, hukommelsessvikt eller vanskeligheter med  
 å snakke og kommunisere. Du bør være oppmerksom på symptomer  
 som kan oppstå i opptil 6 måneder etter at behandlingen med  
 TYSABRI er avsluttet.

 

 

 

 

 

Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også 
bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Bivirkninger 
kan også meldes på elektronisk skjema til Legemiddelverket:  
www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om 
bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk  
av dette legemidlet. 

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon 
som du må være oppmerksom på før du får behandling med 
TYSABRI, under behandlingen og etter at behandlingen er 
avsluttet.
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Hvis det oppstår PML må behandlingen med TYSABRI stoppes 
umiddelbart.

Alvorlige infeksjoner
Andre alvorlige infeksjoner kan oppstå ved bruk av TYSABRI.  
Kontakt lege så snart som mulig dersom du tror du har en alvorlig  
og vedvarende infeksjon, for eksempel vedvarende feber.
 
 
Pasientens navn: 

Legens navn: 

Legens telefonnummer: 

Dato for oppstart av TYSABRI: 

Før behandling med TYSABRI
 Du skal ikke behandles med TYSABRI dersom du har  
 alvorlige problemer med immunforsvaret.

 Du skal ikke få langvarig behandling med andre  
 legemidler for multippel sklerose mens du får TYSABRI.

Under behandling med TYSABRI
Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) 
Det har forekommet tilfeller av en sjelden hjerneinfeksjon som 
kalles PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) hos pasienter 
som har fått TYSABRI. PML fører vanligvis til alvorlig uførhet eller 
død. Risiko for PML ser ut til å øke jo lenger du får behandling, 
særlig hvis du har fått behandling i mer enn 2 år.

Symptomene på PML kan ligne et MS-anfall. Det er derfor veldig  
viktig at du kontakter legen din så snart som mulig hvis du tror at  
MS-sykdommen din blir verre eller hvis du legger merke til nye 
symptomer mens du får behandling med TYSABRI og i opptil 6 måneder 
etter at behandlingen er avsluttet.

PML-symptomer oppstår gjerne langsommere (i løpet av noen dager 
eller uker) enn symptomene som er forbundet med et MS-anfall, og  
de kan ligne MS-symptomene.

Tegn kan være:
- endring i mental tilstand og konsentrasjonsevne
- endringer i atferd
- svekkelse i den ene siden av kroppen
- synsproblemer
- nye nevrologiske symptomer som er uvanlige for deg.

 

 

   


