Hva du kan forvente deg
av behandlingen

Din guide til
YERVOY ™ (ipilimumab)

Før behandlingen vil behandlende lege undersøke:
•
•
•
•
•
•

om du tar kortikosteroider eller andre behandlinger som påvirker immunsystemet
om du tar legemidler som hindrer blodpropp (antikoagulantia)
leverfunksjonsprøver
tyreoideafunksjonsprøver
om du har en autoimmun sykdom (en tilstand der kroppen angriper sine egne celler)
om du har eller har hatt en kronisk virusinfeksjon i leveren, inkludert:
– hepatitt B (HBV)
– hepatitt C (HCV)
• om du har humant immunsviktvirusinfeksjon (HIV) eller ervervet immunsviktsyndrom
(AIDS).
• din allmenntilstand for å avgjøre om du er egnet for behandling

Denne brosjyren er utformet for å hjelpe deg til å identifisere de alvorligste
bivirkningene som du kan oppleve når du blir behandlet med YERVOY™ alene.
Se også pasientkortet for YERVOY™.

Vennligst gi behandlende lege beskjed også dersom du er gravid, ammer eller planlegger
å bli gravid.1

Hvis du har fått foreskrevet YERVOY™ i kombinasjon med OPDIVO®
Se pasientkortet for OPDIVO® (nivolumab).

For mer informasjon:
• Se pakningsvedlegget for YERVOY™ på felleskatalogen.no eller www.ema.europa.eu
• Kontakt Bristol-Myers Squibb medisinsk informasjon på telefon 23 12 06 37
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1. YERVOYTM pakningsvedlegg.

Pasientinformasjonsbrosjyre

• YERVOY™ kan forårsake alvorlige bivirkninger i ulike deler av kroppen, og disse
må behandles umiddelbart, uavhengig av alvorlighetsgrad, for å unngå forverring.
• Symptomer kan inkludere diaré, gulfarging av øyne eller hud, hudutslett med eller
uten kløe, uklart syn, øyesmerte, muskelsvakhet, nummenhet eller kribling i bein,
armer eller ansikt, eller hodepine.
• Før du får behandling, informer legen din om alle kjente medisinske tilstander og
ethvert legemiddel du bruker eller har brukt nylig.
• Ta kontakt med legen din umiddelbart hvis du utvikler noen av symptomene som
er nevnt i denne brosjyren, eller noen andre symptomer, eller hvis symptomene
vedvarer eller forverres.
• Ha alltid pasientkortet med deg og vis det frem ved enhver legekonsultasjon.
• Ytterligere informasjon vedrørende YERVOY™ finnes i pakningsvedlegget.
For more information, please refer to YERVOY Package Leaflet.
Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon om hvordan du melder bivirkninger. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte
via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding.
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De viktigste bivirkningene
av behandlingen din

Introduksjon
Denne brosjyren inkluderer et pasientkort. Ha alltid med deg pasientkortet
og vis dette frem ved enhver legekonsultasjon (for eksempel hvis din behandlende
lege er utilgjengelig eller du er på reise).

Det er viktig å gi behandlende lege beskjed omgående hvis du har eller utvikler noen
bivirkninger, slik som de som er nevnt under.
Tidlig behandling av bivirkninger reduserer sannsynligheten for at YERVOY™behandlingen må stoppes midlertidig eller permanent, slik at du får maksimalt utbytte
av behandlingen.

Pasientkortet minner deg om de viktigste symptomene som må rapporteres
umiddelbart til legen/ sykepleieren. Det inneholder kontaktinformasjon til din
behandlende lege og vil gjøre andre leger oppmerksomme på at du blir behandlet
med YERVOY™.

YERVOY

Gi behandlende lege også beskjed om bivirkningene forverres, selv om de ikke virker alvorlige
eller du er usikker.1
Dersom bivirkninger oppstår, oppstår de vanligvis i løpet av de første 12 behandlingsukene.
Men bivirkninger kan også være forsinket, og oppstå uker eller måneder etter den siste
dosen. Dette krever oppmerksomhet for bivirkninger selv etter at du har avsluttet
behandlingen.1

TM

(ipilimumab)
Pasientkort
Du kan melde fra om bivirkninger direkte
via meldeskjema som finnes på nettsiden
til Statens legemiddelverk:
www.legemiddelverket.no/pasientmelding
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MAGE OG TARM1
• diaré (vandig, løs eller bløt avføring), blod
i avføringen eller mørkere avføring
• økning i antall avføringer
• smerte eller ømhet i magen eller
mageregionen, kvalme, oppkast

ØYE1
• rødhet i øyet
• øyesmerte
• synsforandringer eller tåkesyn

LEVER1
• gulfarging av øyne eller hud (gulsott)
• smerte på høyre side av mageregionen
• mørk urin

NERVER1
• muskelsvakhet
• nummenhet eller kribling i bein, armer eller ansikt
• svimmelhet, tap av bevissthet eller problemer
med å våkne

HUD1
• hudutslett med eller uten kløe, tørr hud
• blemmer og/eller hudavskalling, munnsår
• hovent ansikt eller hovne lymfeknuter

GENERELLE LIDELSER1
• feber, hodepine, tretthet
• blødning
• endret oppførsel (f.eks. redusert sexlyst,
irritabilitet eller glemsomhet)

Kontakt din lege på dette nummeret

• Du skal ikke under noen omstendigheter forsøke å behandle disse
symptomene selv. Du må oppsøke lege så snart som mulig.

Legens navn:....................................................................................................................................................................................................................................................
Telefonnummer:..........................................................................................................................................................................................................................................

• Ha alltid med deg pasientkortet ditt og vis dette frem ved enhver
For more information, please refer to YERVOY Package Leaflet.
legekonsultasjon
(for eksempel hvis din behandlende lege er
utilgjengelig eller du er på reise).

Navn på sykepleier:................................................................................................................................................................................................................................
Telefonnummer:..........................................................................................................................................................................................................................................
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