Idacio® potilaskortti
Tässä kortissa on tärkeitä
turvallisuutta koskevia tietoja, joista
sinun on oltava tietoinen ennen
Idacio®-hoitoa ja sen aikana.
Tähän lääkkeeseen kohdistuu

lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita
nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa
tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista
mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista
osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden
haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA
(www-sivusto: www.fimea.fi).

®
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Tässä kortissa on tärkeitä turvallisuutta
koskevia tietoja, joista sinun on oltava
tietoinen ennen Idacio®-hoitoa ja sen aikana.
• Pidä tämä kortti mukanasi aina ja vielä 70
päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion jälkeen.
• Näytä tämä kortti kaikille terveydenhuollon
ammattilaisille, joiden vastaanotolla käyt.
• Merkitse tehdyt tuberkuloositestit ja
tuberkuloosiin mahdollisesti annettu hoito
tämän kortin takasivulle.

Johdanto
IDACIO® on lääke, joka on tarkoitettu
immuunijärjestelmän erääseen osaan
vaikuttavien tiettyjen sairauksien hoitoon.
Idacio® voi tehota näiden sairauksien hoitoon,
mutta joillekin potilaille voi ilmetä yksi tai useita
haittavaikutuksia. On tärkeää keskustella lääkärin
kanssa Idacio®-hoidon mahdollisista hyödyistä ja
mahdollisista haittavaikutuksista. Nämä voivat
olla kullakin henkilöllä erilaisia.

• Tässä kortissa on tietoja joistakin Idacio®-hoidon
haittavaikutuksista.
• Vakavia haittavaikutuksia voivat olla mm.
infektiot, syöpä ja hermoston häiriöt. Idacio®valmisteen mahdolliset haittavaikutukset eivät
kuitenkaan rajoitu näihin.

Ennen Idacio®-hoitoa
Kerro lääkärille mahdollisista sairauksistasi ja
mahdollisesti jo käyttämistäsi lääkkeistä, jotta
voitte lääkärin kanssa päättää, sopiiko Idacio®hoito sinulle.
Kerro lääkärille
• jos sinulla on jokin infektio tai infektion oireita
(esim. kuumetta, haavoja, väsymystä tai
hammasvaivoja)
• jos sinulla on tuberkuloosi tai olet ollut
läheisessä kosketuksessa tuberkuloosia
sairastavan henkilön kanssa
• jos sinulla on tai on aiemmin ollut syöpä
• jos sinulla on tunnottomuutta, kihelmöintiä tai
jokin hermostoon vaikuttava sairaus, kuten MStauti (multippeliskleroosi).
Lääkärin pitää tutkia sinulta tuberkuloosin oireet
ja siihen viittaavat merkit ennen Idacio®-hoidon
aloittamista. Saatat tarvita hoitoa tuberkuloosiin
ennen Idacio®-hoidon aloittamista.
Rokotukset
• Sinulle voidaan antaa rokotuksia, mutta ei
eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä rokotteita.
• Jos saat Idacio®-hoitoa raskauden aikana, siitä
on tärkeää kertoa lapsesi lääkärille, ennen
kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi
ei saa antaa eläviä taudinaiheuttajia sisältäviä
rokotteita, esim. BCG-rokotetta (tuberkuloosia
vastaan) 5 kuukauteen raskauden aikana viimeksi
saamastasi Idacio®-injektiosta.
Idacio®-hoidon aikana
Jotta Idacio®-hoito vaikuttaa asianmukaisesti
ja on sinulle turvallinen, käy lääkärissä
säännöllisesti keskustelemassa voinnistasi.
Kerro lääkärille heti, jos voinnissasi tapahtuu
muutoksia.
Pidä hoitava lääkäri ajan tasalla siitä, miten
Idacio®-hoito vaikuttaa vointiisi.
• On tärkeää, että soitat heti hoitavalle lääkärille,
jos huomaat epätavallisia oireita, jotta saat
varmasti viipymättä oikeanlaista hoitoa.
Näin myös haittavaikutusten pahenemisen
todennäköisyys vähenee.
• Moni haittavaikutus, kuten infektiot, voidaan
hoitaa, jos kerrot niistä heti lääkärille.
• Jos sinulla ilmenee jokin haittavaikutus, lääkäri
päättää, jatketaanko Idacio®-hoitoasi vai
lopetetaanko se. On tärkeää selvittää lääkärin
kanssa, mikä sopii sinulle.

• Haittavaikutuksia voi ilmaantua viimeisen
Idacio®-annoksen jälkeenkin, joten kerro oireista
lääkärille. Haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä
70 päivän ajan viimeisen Idacio®-injektion
jälkeen.

Kerro lääkärille
• sinulla mahdollisesti ilmenevistä uusista
sairauksista
• mahdollisesti käyttämistäsi uusista lääkkeistä
• sinulle mahdollisesti suunniteltavista
leikkauksista tai toimenpiteistä.
Joillekin Idacio®-hoitoa saaville potilaille voi
ilmaantua vakavia haittavaikutuksia, joita
voivat olla:

Infektiot
• IDACIO® -valmistetta käytetään tiettyjen
tulehdussairauksien hoitoon, sillä Idacio® estää
immuunijärjestelmän erään osan toimintaa. Kyseinen
immuunijärjestelmän osa kuitenkin osallistuu myös
infektioiden torjumiseen. Tämä tarkoittaa, että Idacio®hoidon seurauksena infektioiden puhkeaminen tai jo
olemassa olevien infektioiden paheneminen voi olla
todennäköisempää. Tällaisia infektioita voivat olla
esimerkiksi vilustumistaudit tai vakavammat infektiot,
kuten tuberkuloosi.

Haittavaikutukset (jatkuu edelliseltä sivulta)
Syöpä
• Idacio® voi lisätä tietyntyyppisten syöpien
kehittymisen riskiä.
Hermostosairaudet
• Joillekin Idacio®-hoitoa saaneille
potilaille on ilmennyt hermostosairaus
tai jo olemassa ollut hermostosairaus on
pahentunut. Tällainen sairaus on esim. MStauti (multippeliskleroosi).
Lue tarkemmat tiedot Idacio®-valmisteen
pakkausselosteesta. Tässä ei ole lueteltu
kaikkia Idacio®-hoidon yhteydessä
mahdollisesti esiintyviä haittavaikutuksia.
Soita lääkärille tai hakeudu heti hoitoon,
jos sinulla on seuraavia mahdollisesti
vakavien haittavaikutusten oireita:

Infektiot
• kuume, vilunväristykset, epätavallinen
hikoilu, huonovointisuus, tavanomaista
voimakkaampi väsymys, pahoinvointi
tai oksentelu, ripuli, mahakipu,
ruokahaluttomuus tai laihtuminen,
yskä tai veriset tai limaiset yskökset,
hengenahdistus, virtsaamisvaikeudet,
ihon haavaumat, haavat, lihassärky,
hammasvaivat.
Syöpä
• yöhikoilu, kaulassa, kainaloissa, nivusissa
tai muualla olevien imusolmukkeiden
(rauhasten) turpoaminen, laihtuminen,
ihovaurioiden (esim. luomien tai pisamien)
ilmaantuminen tai ulkonäkömuutokset,
voimakas kutina, jonka syytä ei tiedetä.
Hermostosairaudet
• tunnottomuus tai kihelmöinti, näkökyvyn
muutokset, lihasheikkous, huimaus, jonka
syytä ei tiedetä.
Kerro hoitavalle lääkärille, jos sinulle
ilmaantuu Idacio®-hoidon aikana epätavallisia
oireita. Edellä ei ole mainittu kaikkia
mahdollisia haittavaikutusten oireita.
Tietoja sinulle ja sinua hoitaville
terveydenhuollon ammattilaisille

Tuberkuloositestit ja -hoidot
Rastita tämä ruutu, jos sinulta on joskus
testattu tuberkuloosi:
KYLLÄ (jos et tiedä, tarkista hoitavalta lääkäriltä)
Rastita tämä ruutu, jos sinulla on joskus
ollut positiivinen tuberkuloositestin tulos:
KYLLÄ(jos et tiedä, tarkista hoitavalta lääkäriltä)

Rastita tämä ruutu, jos olet joskus käyttänyt
lääkkeitä tuberkuloosin hoitoon tai
estohoitoon:
KYLLÄ (jos et tiedä, tarkista hoitavalta lääkäriltä)
Lue lisätietoja Idacio®-valmisteen
pakkausselosteesta. Jos sinulla on
kysyttävää, käänny hoitavan lääkärin tai
muun terveydenhoidon ammattilaisen
puoleen.

Nimesi:
Lääkärin nimi (Idacio®-hoidon määrännyt lääkäri):

Lääkärin puhelinnumero:
Käyttöaihe:

Ensimmäisen Idacio®-injektion
päivämäärä:
Idacio®-injektion
annos:
Viimeisen Idacio®-injektion päivämäärä (jos et
enää saa Idacio®-hoitoa):
Täytä omat tietosi ja sinua hoitavan lääkärin tiedot.

Muistiinpanot (kommentteja tai kysymyksiä lääkärillesi)
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