YERVOY

TM

(ipilimumab)
Patientkort
Patientbroschyren finns även som interaktiv webbsida:
http://pwa.ltd/yervoy-pat-SE
YERVOY är föremål för utökad övervakning för att
snabbt kunna identifiera ny säkerhetsinformation.
Du kan hjälpa till genom att rapportera eventuella
biverkningar till din läkare.
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Y E R V OY ™ (ipilimumab)

VIKTIG INFORMATION

Detta kort innehåller viktig information.
Bär alltid med dig detta kort och visa det för alla läkare du träffar (till exempel
om din vanliga läkare inte är tillgänglig eller om du är ute och reser). Kontakta
din läkare omedelbart om du upplever något av dessa eller några andra symtom.
Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa eller några andra symtom

• Rapportera omedelbart
dessa symtom till din
läkare

MAGE OCH TARMAR1

ÖVRIGT1

• diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring),
blodig eller mörkfärgad avföring
• fler tarmtömningar än vanligt
• smärta eller ömhet i magen eller buken,
kräkningar eller illamående

• feber, huvudvärk, trötthet
• blödning
• beteendeförändringar (t.ex. minskad
sexuell lust, irritation eller glömska)

• Symtom som kan
tyckas vara milda kan
snabbt förvärras om de
lämnas obehandlade1

LEVERN1
• gulfärgade ögon eller hud (gulsot)
• smärta på höger sida i magtrakten
• mörk urin

• muskelsvaghet
• domningar eller stickningar i ben, armar
eller ansikte
• yrsel, svimning eller svårigheter att vakna

HUDEN1

ÖGON1

• hudutslag med eller utan klåda, torr hud
• blåsor och/eller flagnande hud, munsår
• svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna

• rödögdhet
• ögonsmärta
• synproblem eller dimsyn

NERVER1

• Tidig behandling av
biverkningar minskar
risken för att YERVOYbehandlingen tillfälligt
eller permanent måste
stoppas och möjliggör
istället att du får maximal nytta av behandlingen

• Tecken och symtom
kan vara fördröjda och
kan uppkomma veckor
till månader efter din
sista infusion1
• Försök inte att behandla
dessa symtom på egen
hand utan att först
konsultera din läkare
• Bär detta Patientkort
med dig och visa det
för alla läkare du träffar.
Uppge att du behandlas
med YERVOY

För mer information, se bipacksedeln för YERVOY™ på fass.se
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Läkarens namn:

• Denna patient behandlas med YERVOY, ett
läkemedel som används vid behandling av
melanom.

Telefonnummer arbete:

• Immunrelaterade biverkningar uppkommer
främst under behandlingsperioden, men kan även
uppkomma månader efter den sista dosen av
YERVOY

Telefonnummer efter kontorstid:

• Tidig diagnos och lämplig behandling är
avgörande för att minimera livshotande
komplikationer. En YERVOY-specifik Förskrivarguide – Riskminimeringsinformation till hälsooch sjukvårdspersonal finns tillgänglig

Mina kontaktuppgifter

• Om du inte är specialiserad inom onkologi,
vänligen kontakta en melanomspecialist

Mitt namn och telefonnummer:

Vårdgivarens namn/kontaktinformation (vid en nödsituation):

För mer information, se produktresumé för YERVOY
på www.fass.se eller ring Medicinsk Information på
Bristol-Myers Squibb 08-585 07 304.

1. YERVOY™ Bipacksedeln.
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VIKTIG information
för sjukvårdspersonal
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Kontaktinformation
till min läkare

