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PACIENTSKÁ KARTA
Pacient na biologické léčbě revmatoidní artritidy

LEDEN

INFORMACE O PACIENTOVI

ÚNOR
BŘEZEN

Jméno

DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

Datum první infuze
Váha (kg)

Dávka (mg)

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
Doplňte datum další infuze.

Účinná látka: tocilizumab, 20 mg/ml.

RoActemra je podávána formou infuze každé 4 týdny
Dávka v ampulích (napište počet potřebných ampulí)

INFEKCE
Tato karta pro pacienta obsahuje důležité informace
o bezpečnosti, které musíte vědět před a během užívání
přípravku RoActemra.
• Ukažte tuto kartu každému lékaři, který o Vás pečuje.
• Pro více informací čtěte příbalový leták k přípravku
RoActemra.
* Mějte s sebou při každé návštěvě lékaře také seznam všech
Vašich ostatních léků.
Tuto kartu noste u sebe ještě 3 měsíce po poslední dávce
přípravku RoActemra, protože nežádoucí účinky se
mohou objevit až za nějakou dobu po poslední dávce.

Kontakt na ošetřujícího lékaře

RoActemra zvyšuje riziko vzniku infekcí, které mohou být
závažné, pokud nejsou léčené.
• Neměl/a byste být léčen/a přípravkem RoActemra, pokud
trpíte závažnou infekcí.
• Před zahájením léčby přípravkem RoActemra byste měl/a
být testován/a na tuberkulózu (TBC).
• Řekněte svému lékaři o všech očkováních, která byste mohl/a
potřebovat před zahájením léčby přípravkem RoActemra.
• Pokut trpíte jakoukoli infekcí (i třeba jen nachlazením)
v době, kdy máte podstoupit další podání infuze, měla
by být infuze odložena, dokud se nebudete cítit lépe.
• Pokud se u Vás rozvinou příznaky, jako například horečka,
přetrvávající kašel, pokles tělesné hmotnosti, bolest v krku,
dušnost, otok a zarudnutí kůže nebo puchýře, závažná
slabost nebo únava, vyhledejte okamžitě lékaře. Stejně tak
i v případě poranění nebo chirurgického výkonu je potřeba
konzultace s ošetřujícím lékařem.

KOMPLIKACE DIVERTIKULÓZNÍHO
ONEMOCNĚNÍ
U pacientů užívajících RoActemru se mohou rozvinout
komplikace divertikulitidy, které, pokud se neléčí, mohou být
závažné.
• Pokud se u vás objeví bolest břicha, kolika, nebo
zaznamenáte krev ve stolici, vyhledejte okamžitě lékaře.

