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VIKTIG INFORMATION TILL HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSPERSONAL

VIKTIG INFORMATION TILL HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSPERSONAL (forts.)

• Patienten har fått en genmodifierad, autolog immun
terapiprodukt med T-celler som kan leda till allvarliga
och även dödliga cytokinfrisättningssyndrom och
neurologiska biverkningar. Cytokinfrisättningssyndrom
kan involvera vilket organsystem som helst.

• Utvärdera patienten för tecken och symtom på cytokin
frisättningssyndrom och neurologiska biverkningar.

• VARNING: Cytokinfrisättningssyndrom och
neurologiska biverkningar. Se produktresumén för
fullständig information.

• Se utbildningsmaterialet för hälso- och sjukvårds
personal om hur man hanterar cytokin
frisättningssyndrom och neurologiska biverkningar.
•K
 ontakta patientens läkare omedelbart för ytterligare
information.

(axikabtagenciloleucel)

(autologous anti-CD19-transduced CD3+ ce
dispersion for infusion

Patientkort för nödsituationer
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
Ta med dig detta kort när du besöker sjukhuset eller någon
annan läkare än din behandlande vårdgivare.
Se till att berätta för all hälso- och sjukvårdspersonal som
du besöker att du behandlas med autolog immunterapi med
T-Celler och VISA DEM DET HÄR KORTET.

KONTAKTINFORMATION FÖR MIN BEHANDLANDE
VÅRDPERSONAL OCH DATUM FÖR INFUSIONEN
Namn på behandlande vårdpersonal:
Telefon till mottagningen:
Telefon efter kontorstid:
Mitt namn och telefonnummer:

Produkt som ges som infusion:
Produktnamn

Batchnummer:
Datum för infusion:

VIKTIGA PÅMINNELSER
FÖR PATIENTER

VIKTIGA PÅMINNELSER
FÖR PATIENTER (forts.)

• Om du upplever allvarligt illamående, kräkningar, diarré,
trötthet eller något nytt symtom, särskilt något av
symtomen som anges på detta kort, ska du omedelbart
informera din läkare, behandlande vårdpersonal eller
tillgänglig hälso- och sjukvårdspersonal.

Skriv
läkemedlet som ges som infusion
______________________kan

orsaka allvarliga
biverkningar i olika delar av kroppen. Dessa symtom
kan vara livshotande eller dödliga och måste åtgärdas
omedelbart.

• Behandla inte något av dessa symtom med receptfria
läkemedel eller ört-/kosttillskott utan godkännande av
din behandlande läkare/vårdpersonal.

Symtomen kan vara fördröjda och uppstå flera veckor
efter din infusion.

Symtom som verkar lindriga kan snabbt förvärras.

Känn dig inte generad eller som att du ställer till besvär
för din vårdgivare.

Ring din behandlande vårdgivare omedelbart om
du har något av dessa symptom
Neurologiska biverkningar
• Förvirring
• Svårigheter att tala
• Svårt att förstå tal
• Skakningar (skakiga armar
eller kroppsdelar)
• Oro
• Ökad sömnighet
• Yrsel

Cytokinfrisättningssyndrom
• Feber (t.ex. temperatur över 38 °C)
• Trötthet
• Andnöd
• Låg urinproduktion
• Illamående
• Kräkningar
• Diarré
• Oregelbundna hjärtslag

