RIXATHON® (RITUKSIMAB) VARSELSKORT
FOR PASIENTER MED IKKE-ONKOLOGISKE
SYKDOMMER
Hvorfor har jeg fått dette kortet?
Denne medisinen kan føre til at det blir mer sannsynlig
at du får infeksjoner. Dette kortet forteller deg:
hva du må vite før du bruker Rixathon®
hva tegnene på en infeksjon er
hva du bør gjøre hvis du tror du kanskje
holder på å få en infeksjon.

På baksiden av kortet står også navnet ditt, samt legens
navn og telefonnummer. Godkjent av Statens legemiddelverk, juli 2017.
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•
•
•

HVA SKAL JEG GJØRE MED DETTE KORTET?
•

Ha pasientkortet med deg til enhver tid
– for eksempel i lommeboken eller vesken.

•

Vis kortet til alle leger, sykepleiere eller tannleger
du har time hos – ikke bare spesialisten som
skriver ut Rixathon® deg.
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Sørg for at du har det med deg i 2 år etter den
siste dosen med Rixathon®. Dette er fordi det kan
forekomme bivirkninger flere måneder etter at du
har avsluttet behandlingen.

NÅR BØR JEG IKKE BRUKE RIXATHON ®?
Ikke bruk Rixathon® hvis du har en aktiv infeksjon eller
alvorlige problemer med immunsystemet.
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Kontakt lege eller sykepleier hvis du bruker eller har
brukt legemidler som kan påvirke immunsystemet,
inkludert kjemoterapi.

HVA ER TEGNENE PÅ EN INFEKSJON?
Vær oppmerksom på følgende mulige tegn på infeksjon:
feber eller vedvarende hoste

•

vekttap

•

smerte uten at du har skadet deg

•

generell følelse av ubehag eller sløvhet.

Informer lege eller sykepleier umiddelbart dersom du
opplever noen av disse bivirkningene. Du må også
informere dem om at du får behandling med Rixathon®.
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•

HVA MER TRENGER JEG Å VITE?
Rixathon® kan i sjeldne tilfeller forårsake en alvorlig
infeksjon i hjernen som kalles «progressiv multifokal
leukoencefalopati» eller PML. Denne infeksjonen kan
være dødelig.
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• forvirring, hukommelsestap eller problemer
med å tenke
• tap av balanse eller endret ganglag eller tale
• redusert styrke eller svakhet på én side av
kroppen
• tåkesyn eller synstap.
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Tegn på PML inkluderer:

Informer lege eller sykepleier umiddelbart dersom du
opplever noen av disse bivirkningene. Du må også
informere dem om at du får behandling med Rixathon®.

Hvor får jeg tak i mer informasjon?
Se pakningsvedlegget for Rixathon® for mer informasjon.
Oppstartsdato for behandling og kontaktinformasjon
Dato for den siste infusjonen:
Dato for første infusjon:
Pasientens navn:

Kontaktinformasjon til legen:

Kontakt lege eller sykepleier hvis du har spørsmål om
informasjonen på pasientkortet.
Godkjent av Statens legemiddelverk, juli 2017.
Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny
sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver
mistenkt bivirkning, se www.legemiddelverket.no/pasientmelding

Sandoz A/S. Edvard Thomsens vej 14,
DK-2300 København S, Danmark
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Sørg for at du har med deg en liste over alle
legemidlene du tar når du har time hos helsepersonell.
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Legens navn:

