
Viktig kontaktinformasjon 
Mitt navn: 

 
Kontaktperson ved nødstilfelle (navn og telefonnummer): 

 

Legens navn - som forskrev Venclyxto:  

 Legens telefonnummer: 

  



 

 
Denne pasienten tar Venclyxto® for KLL, noe som kan føre 
til tumorlysesyndrom (TLS) i løpet av de 5 første ukene av 
behandlingen. 

- Vurder blodkjemi: kalium, urinsyre,  fosfat, kalsium og 
kreatinin. 

- Eventuelle avvik i blodkjemi skal raskt korrigeres. 
Ubehandlet kan tilstanden være livstruende. 

- Ved mistanke om TLS, kontakt forskrivende lege som er 
oppført på dette kortet umiddelbart                                      . 

 
Vennligst se preparatomtalen eller kontakt AbbVie på tel. +47 67818000 
for mer informasjon og dersom du trenger flere pasientkort. 

Viktig sikkerhetsinformasjon for helsepersonell 
vedrørende Venclyxto® og TLS 



 

Pasientkort 
Sikkerhetsinformasjon -  Venclyxto® (venetoklaks) 
for pasienter med kronisk lymfatisk leukemi 
(KLL) 
 
Venclyxto brukes til å behandle pasienter med KLL. 
Dette kortet inneholder informasjon som du trenger å 
vite vedrørende tumorlysesyndrom og Venclyxto®. 

 

- Ha alltid dette kortet med deg. 

- Vis kortet til alle leger som involveres i din medisinske 
behandling eller til legevakten om du må dit. 

- Ta alltid Venclyxto® nøyaktig som forskrevet av legen 
din. 



 

 
Under behandlingen kan du utvikle forhøyede nivåer av 
noen kroppssalter i blodet (slik som kalium og urinsyre). 
Dette kan føre til en tilstand kalt tumorlysesyndrom 
(TLS) i løpet av de første 5 ukene av behandlingen. 

Symptomer på TLS: 

• feber eller frysninger 
• kvalme eller oppkast 
• føler deg forvirret 
• føler deg kortpustet 
• uregelmessige 

hjerteslag 
• mørk eller uklar urin 

• uvanlig trøtthet 
• muskelsmerter eller vonde 

ledd 
• krampeanfall eller kramper 
• magesmerter og 

oppblåsthet  

Hva bør jeg vite om TLS? 



 

 

Hvis du opplever symptomer på TLS under  
behandlingen, må du: 

 

  Ringe legen din umiddelbart, eller oppsøke 
øyeblikkelig medisinsk hjelp 

  Slutte å ta Venclyxto® 

Hva bør du gjøre hvis du opplever symptomer på 
TLS? 

Les pakningsvedlegget for mer  informasjon. Bivirkninger 
kan meldes på elektronisk skjema til Legemiddelverket: 
www.legemiddelverket.no/pasientmelding  

http://www.legemiddelverket.no/pasientmelding


 

 
Drikk minst 1,5 til 2 liter vann daglig: 
- start 2 dager før din første dose, og 
- på den dagen du tar første dose, og 
- hver dag i løpet av de første 5 ukene av 

behandlingen. Å drikke mye vann bidrar til å 
fjerne forhøyede nivåer av blodsalter via urinen. 

Møt opp til planlagte avtaler for blodprøvetaking, da 
det vil hjelpe legen å oppdage TLS. 

Før du starter behandling med Venclyxto®, vil legen 
gi deg et annet legemiddel som du skal starte å 
bruke for å forebygge opphopning av urinsyre i 
kroppen. 
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Hvordan kan jeg redusere risikoen for å få TLS? 
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