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Vis dette kortet til helsepersonell som behandler deg
– for eksempel tannlegen din eller på legevakten.
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.
Du kan bidra ved å kontakte AbbVie på telefon
+47 67 81 80 00 for å melde enhver mistenkt
bivirkning.
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Pasientkort
Ha alltid dette kortet med deg
Sikkerhetsinformasjon – RINVOQ®
(upadacitinib) for pasienter
• Dette pasientkortet inneholder viktig

sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom
på – før og under behandling med RINVOQ®.
• Les pakningsvedlegget for mer informasjon.
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Infeksjonsrisiko

Vaksiner – brukt til å forebygge infeksjoner

RINVOQ ® kan forverre en eksisterende infeksjon eller
øke sjansen for at du får en ny infeksjon – for eksempel
tuberkulose, helvetesild eller virushepatitt.

Levende vaksiner (for eksempel influensavaksine gitt som
nesespray) skal ikke gis under behandling eller rett før oppstart
med RINVOQ®.

Snakk med legen din umiddelbart hvis du oppdager tegn på
infeksjon, slik som:
• Feber, svette, frysninger, vekttap eller hoste som ikke
forsvinner – dette kan være tegn på tuberkulose
• Smertefullt hudutslett med blemmer - dette kan være 		
tegn på helvetesild
• Føler deg trøtt eller kortpustet – dette kan være tegn på
lungebetennelse

Snakk med legen din før du får vaksine – legen vet hvilke
vaksiner som du ikke skal ta før eller under behandling med
RINVOQ ®.
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Kolesterol
Legen din vil sjekke fettinnholdet i blodet (kolesterol) mens du
tar RINVOQ® – dette er for å vurdere om du trenger å starte på
kolesterolsenkende legemidler.
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Prevensjon, graviditet og amming
RINVOQ® skal ikke brukes under graviditet.
•B
 ruk sikker prevensjon mens du tar RINVOQ® – og i 4
uker etter den siste dosen. Snakk med legen din om sikker
prevensjon.
•S
 nakk med legen din umiddelbart dersom du ønsker å bli
gravid eller hvis du blir gravid.
• RINVOQ® skal ikke brukes under amming.
Blodpropp i vener (dyp venetrombose) eller lunger
(lungeemboli)
Snakk med legen din umiddelbart dersom du får tegn på
blodpropp i vener eller lungeemboli, slik som smerter og
hevelse i leggen eller brystsmerter.
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