
NO

etanercept

Pasientkort
• Be legen din om å føre opp 

de andre legemidlene du 
tar som kan øke risikoen 
for infeksjon.

Kongestiv hjertesvikt

• Hvis du lider av kongestiv 
hjertesvikt, og du føler at 
symptomene dine (f.eks. 
kortpustethet eller hevelse i 
føttene) har blitt verre eller 
har begynt igjen, søk 
legehjelp umiddelbart.

Annen informasjon (fyll ut)

Pasientens navn: 

Legens navn:

Legens telefonnummer: 

• Ha dette kortet på deg i 
2 måneder etter den siste 
Benepali-dosen, siden 
bivirkninger kan oppstå 
etter du har fått din siste 
dose med Benepali.
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Dette kortet inneholder viktig 
informasjon du behøver å vite 
før du får Benepali og under 
behandlingen med Benepali. 
Hvis du ikke forstår denne 
informasjonen, be legen din 
om å forklare dette for deg.
• Vis dette kortet til alle leger 

involvert i din eller ditt 
barns behandling.

Infeksjoner
Benepali kan øke risikoen for 
at du får infeksjoner som kan 
være alvorlige.
• Du må ikke bruke Benepali 

hvis du har en infeksjon. 
Hvis du er usikker, ta 
kontakt med legen din.

• Hvis du utvikler 
symptomer på infeksjon, 
som feber, vedvarende 
hoste, vekttap eller 
slapphet, søk legehjelp 
umiddelbart.

• Du bør vurderes for 
tuberkulose (TB). Be legen 
din om å føre opp dataene 
og resultatene fra din siste 
screeningtest for TB 
nedenfor:
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