Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi
osallistuville terveydenhuollon
ammattilaisille, esim. hammaslääkärille tai päivystyspoliklinikan
lääkärille.

Lue lisätiedot pakkausselosteesta tai skannaamalla
alla oleva QR-koodi.

Nimesi:

RINVOQ®-valmistetta
määränneen lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

RINVOQ®-hoidon aloittamispäivä:
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AbbVie Oy
Puhelin 010 2411 200

POTILASKORTTI
Pidä kortti aina mukanasi
RINVOQ®-valmisteen
(upadasitinibi) turvallisuutta
koskevaa tietoa potilaille
Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa.
Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista Fimealle
www.fimea.fi tai myyntiluvan haltijan paikalliselle edustajalle (AbbVie Oy).

Tämä kortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on tutustuttava ennen RINVOQ® -hoidon
aloittamista ja jotka on pidettävä
mielessä hoidon aikana.

Infektioiden riski
RINVOQ ® voi pahentaa sinulla jo
olevaa infektiota tai suurentaa uuden
infektion, esim. tuberkuloosin, vyöruusun tai virushepatiitin, todennäköisyyttä.
Kerro heti lääkärille, jos huomaat
infektion merkkejä, joita ovat mm.
• kuume, hikoilu, vilunväristykset,
painon lasku tai yskä, joka ei parane
– nämä voivat olla tuberkuloosin
oireita
• kivulias ihottuma, johon liittyy
rakkulamuodostusta
– tämä voi olla vyöruusun oire
• väsymys tai hengenahdistus
– nämä voivat olla keuhkokuumeen
oireita.

Rokotteet, joita
käytetään infektioiden
ehkäisyyn

Ehkäisy, raskaus
ja imetys

Keskustele lääkärin kanssa ennen
minkään rokotteen antamista. Lääkäri
tietää, mitä rokotteita sinulle ei saa
antaa ennen RINVOQ ®-hoitoa tai
sen aikana.

RINVOQ ®-valmistetta ei saa käyttää
raskauden aikana.
• Käytä tehokasta ehkäisyä RINVOQ ®
-hoidon aikana ja 4 viikon ajan
viimeisen annoksen jälkeen.
Keskustele lääkärin kanssa
tehokkaasta ehkäisystä.
• Kerro heti lääkärille, jos suunnittelet
raskautta tai tulet raskaaksi.
• RINVOQ ®-hoidon aikana ei saa
imettää.

Kolesteroli

Veritulppa laskimossa (syvä
laskimotukos) tai keuhkoissa
(keuhkoembolia)

Lääkäri tutkii kolesteroliarvosi RINVOQ®
-hoidon aikana, jotta saadaan selville,
onko sinun aloitettava lääkitys koleste
roliarvojen pienentämiseksi.

Kerro heti lääkärille, jos sinulle
ilmaantuu syvän laskimotukoksen tai
keuhkoembolian oireita, kuten jalan
kivuliasta turvotusta tai rintakipua.

Eläviä rokotteita (esim. nenäsumutteena annettava influenssarokote) ei
pidä antaa RINVOQ ®-hoidon aikana
eikä juuri ennen RINVOQ ®-hoidon
aloittamista.

