I M LY G I C ®

(talimogeenilaherparepveekki)

POTILAAN JA HÄNEN LÄHEISTENSÄ OPAS
Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on hyvä perehtyä ennen kuin
Imlygic-hoito aloitetaan ja hoidon aikana. Lue tämä opas huolellisesti ennen jokaista
hoitokertaa ja jokaisen hoitokerran jälkeen. Lue myös Imlygic-valmisteen pakkausseloste, jonka
saat terveydenhoitohenkilökunnalta. Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulla
on kysyttävää hoidosta tai jos jokin asia huolestuttaa sinua.

MITÄ MINUN PITÄISI TIETÄÄ IMLYGIC-HOIDOSTA?
• Imlygic on heikennetty tyypin 1 Herpes simplex -virus (HSV-1), jota kutsutaan yleisesti huuliherpesvirukseksi
(yskänrokkovirukseksi).
• Imlygic voi aiheuttaa hengenvaarallisen herpesinfektion ihmisille, joiden immuunijärjestelmän toiminta on heikentynyt.
• Imlygic voi vahingoittaa sikiötä. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.
• Sinulle voi kehittyä huuliherpes (yskänrokko) tai vakavampi herpesinfektio Imlygic-hoidon aikana tai sen jälkeen.
• Imlygic-virus voi tarttua myös läheisiisi (samassa taloudessa asuviin, sinusta huolehtivaan henkilöön, seksikumppaniisi tai
samassa sängyssä nukkuvaan ihmiseen), jos he ovat suoraan kosketuksessa ruumiinnesteiden tai pistoskohdan kanssa.
• Kerro nämä tiedot myös läheisillesi, erityisesti niille, jotka ovat raskaana tai joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt.
• P istoskohdat on pidettävä koko ajan ilma- ja vesitiiviillä sidoksilla peitettyinä. Kiinnitä side terveydenhuollon ammattilaisen
antamien ohjeiden mukaisesti. Jos side löystyy tai irtoaa, vaihda heti tilalle puhdas side.

HERPESINFEKTION OIREET
• K
 ipu, kirvely tai pistely rakkuloissa, joita voi ilmaantua suun ympärille (yskänrokko), sukuelimiin, sormiin tai korviin ja joihin
voi muodostua myös rupia
• Silmäkipu, valonarkuus, silmän rähmiminen, punoitus, kyynelvuoto tai näön hämärtyminen
• Heikkouden tunne käsissä tai jaloissa
• Voimakas uneliaisuus (väsymyksen tunne)
• Kuume, johon liittyy päänsärkyä
• Oksentelu
• Sekavuus
• Muistinmenetys
• Kouristuskohtaukset

KERRO HETI LÄÄKÄRILLE, JOS SINULLE ILMAANTUU JOKIN NÄISTÄ OIREISTA
IMLYGIC-HOIDON AIKANA TAI JÄLKEEN.

Jatkuu kääntöpuolella.

Tässä oppaassa ei ole kaikkia sinulle tärkeitä Imlygic-valmisteen turvallisuustietoja. Lue lisätietoja Imlygic-valmisteen pakkausselosteesta,
jonka saat terveydenhoitohenkilökunnalta. Lue pakkausseloste jokaisen pistoskerran yhteydessä, sillä tiedot saattavat muuttua ajan myötä.
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MITEN VOIN ESTÄÄ IMLYGIC-TARTUNNAN?
• V
 ältä läheistesi joutumista suoraan kosketukseen pistoskohdan tai ruumiinnesteiden kanssa:
- Hoitoa saaneen potilaan on toimittava niin, etteivät läheiset joudu kosketuksiin hänen verensä ja ruumiinnesteidensä
kanssa Imlygic-hoidon aikana ja 30 vuorokauden ajan viimeisen Imlygic-hoitokerran jälkeen. Seuraavia toimintoja on
vältettävä:
• Y
 hdyntää ilman lateksikondomia
• S
 uutelemista, jos jommallakummalla teistä on avoin haava suussa
• Y
 hteisten ruokailuvälineiden, astioiden ja juomalasien käyttämistä
• Y
 hteisten injektioneulojen, parranajovälineiden ja hammasharjojen käyttämistä
• Vältä pistoskohdan koskettelua tai raapimista.
• P idä pistoskohta koko ajan ilma- ja vesitiiviillä siteellä peitettynä. Jos pistoskohdasta vuotaa tai tihkuu eritettä, pidä side
paikoillaan, kunnes eritevuoto tai tihkuminen on loppunut. Kiinnitä side terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden
mukaisesti. Jos side löystyy tai irtoaa, vaihda heti tilalle puhdas side.
• Laita käytetyt sidemateriaalit ja puhdistustarvikkeet suljettavaan muovipussiin ja hävitä ne talousjätteiden mukana pussiin
suljettuina, jotta samassa taloudessa asuvat eivät joudu suoraan kosketukseen niiden kanssa.

MITÄ MINUN PITÄISI KERTOA LÄHEISILLENI IMLYGIC-HOIDOSTA?
Neuvo heitä
• välttämään suoraa kosketusta ruumiinnesteidesi tai pistoskohtien kanssa.
• käyttämään suojakäsineitä aina sidettäsi vaihtaessaan.
• p
 uhdistamaan altistunut alue vedellä ja saippualla ja/tai desinfiointiaineella, jos he altistuvat vahingossa Imlygic-valmisteelle.
Jos heille ilmaantuu herpesinfektion merkkejä tai oireita, kehota heitä ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Jos läheisesi on raskaana tai hänen immuunijärjestelmänsä on heikentynyt,
hän ei saa vaihtaa siteitäsi eikä puhdistaa pistoskohtaasi.

KESKUSTELE LÄÄKÄRIN TAI SAIRAANHOITAJAN KANSSA, JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ IMLYGIC-HOIDOSTA.

Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa
tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista osoitteeseen Lääkealan turvallisuusja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA (www-sivusto: www.fimea.fi). Kerro
aina potilaskorttiisi merkitty eränumero, kun ilmoitat haittavaikutuksista.

Tässä oppaassa ei ole kaikkia sinulle tärkeitä Imlygic-valmisteen turvallisuustietoja. Lue lisätietoja Imlygic-valmisteen pakkausselosteesta,
jonka saat terveydenhoitohenkilökunnalta. Lue pakkausseloste jokaisen pistoskerran yhteydessä, sillä tiedot saattavat muuttua ajan myötä.
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