Be legen din notere type og dato
for den/de siste undersøkelsen(e) for
tuberkulose (TB) under:

Pasientens navn:

Legens navn:

Test:

Test:

Dato:

Dato:

Resultat:

Resultat:

Pasientkort

Legens telefonnummer:

Dato for oppstart av Inflectrabehandling:

Nåværende administrering:

Lag deg også en liste over alle andre
legemidler som du bruker og ta denne
med til ethvert besøk hos lege.
Liste over andre legemidler:

Det er viktig at du og legen din noterer
ned handelsnavnet og batchnummeret til
legemidlet som blir gitt til deg.
Handelsnavn:

Inflectra ™ 100 mg

pulver til konsentrat til
infusjonsvæske, oppløsning

infliksimab

Liste over allergier:

Batchnummer:
Mars 2020
Versjon 4

Vis dette kortet til enhver lege som er
involvert i din behandling.
Dette pasientkortet inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon som du må være
oppmerksom på før og under behandling
med Inflectra.
Vennligst les pakningsvedlegget
til Inflectra nøye før du starter
behandlingen. Det kan søkes opp
på www.felleskatalogen.no.

Infeksjoner
Før Inflectrabehandling
●● Informer legen din dersom du har
en infeksjon selv om den er mindre
alvorlig
●● Det er veldig viktig at du informerer
legen din dersom du noen gang har
hatt tuberkulose (TB), eller hvis du
har vært i nær kontakt med noen som
har hatt TB. Legen din vil teste deg
for å se om du har TB. Be legen din
notere type og dato for din(e) siste
undersøkelse(r) for TB på kortet

●● Informer legen din dersom du har
hepatitt B eller hvis du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset
Under Inflectrabehandling
●● Informer legen din umiddelbart dersom
du har tegn på en infeksjon. Tegnene
inkluderer feber, tretthetsfølelse,
(vedvarende) hoste, kortpustethet,
vekttap, nattesvette, diaré, sår, tannproblemer, svie ved vannlating eller
influensalignende symptomer

Graviditet og vaksinering
●● Hvis du fikk Inflectra da du var gravid
er det viktig at du informerer legen til
barnet ditt om dette før barnet ditt får
noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få
en «levende vaksine», slik som BCG
(brukes til å forebygge tuberkulose) før
6 måneder etter fødselen
Ha dette kortet med deg i 4 måneder
etter din siste dose med Inflectra,
eller ved graviditet, i minst 6 måneder
etter fødselen av barnet ditt.
Bivirkninger kan oppstå i lang tid
etter din siste dose.
Når et nytt kort tas i bruk, behold
dette kortet som referanse i 4
måneder etter din siste dose med
Inflectra.

