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Telefonnummer till behandlande läkare:
Namn på behandlande läkare:
Klinikens namn:
Datum, första förskrivning av Aubagio®:
Patientens namn:

PATIENTKORT
Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara
medveten om när du behandlas med Aubagio®. Var god läs bipacksedeln för
fullständig information.

Allmän vägledning
Visa detta kort för alla läkare och all annan vårdpersonal som är
involverade i din medicinska vård (till exempel vid olycksfall).

AUBAGIO®
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Viktiga biverkningar
Detta läkemedel kan påverka leverns funktion och vissa celler
i blodet som är viktiga för att bekämpa infektioner. Därför
kontrolleras ditt blodprov och blodtryck före behandlingsstart
och regelbundet därefter.

Kontakta din läkare omedelbart om du har någon av
följande biverkningar:
•

Din hud eller ögonvitor gulfärgas, mörk urin, illamående eller kräkningar och
buksmärta. Detta kan betyda att du kan ha problem med levern.

•

Hög feber, skakningar, frossa, svullna körtlar, reducerat eller smärtsamt
urinflöde, eller förvirring. I detta fall kan du ha en infektion.

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller vårdpersonal. Du kan också
rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).
•

Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA, www.fimea.fi eller

•

Sanofi Oy, pharmacovigilance.finland@sanofi.com, tel: 0201 200 368

Endast för kvinnliga patienter: Graviditet
•

Börja inte med Aubagio® när du är gravid eller om du tror att du
kan vara gravid. Din läkare kan be om ett graviditetstest för att
bekräfta.

•

Använd ett tillförlitligt preventivmedel när du tar Aubagio®.

• Om du blir gravid eller tror att du är gravid, kontakta din läkare omedelbart
och anmäl dig till Graviditetsregistret genom att ringa numret 0201200368 eller
skicka epost till adressen pharmacovigilance.finland@sanofi.com.
•

Vid graviditet kan din läkare rekommendera behandling med särskilda
läkemedel för att snabbt och effektivt utsöndra Aubagio® ur din kropp.

•

Du ska även diskutera med din läkare om du ammar/planerar att amma.
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