1 Úvod

2 Pøed zahájením léèby Humirou

Humira je lék, který je urèen k léèbì urèitých typù
onemocnìní, která postihují jednu z èástí imunitního
systému. Humira mùe být pøi léèbì tìchto onemocnìní
úèinná, ale u nìkterých pacientù se mùe objevit jeden nebo
více neádoucích úèinkù. Je potøeba, abyste si promluvil(a)
se svým lékaøem o výhodách a moných neádoucích
úèincích, je se pøi uívání Humiry mohou vyskytnout. Ty se
mohou u jednotlivých osob liit.
®

 Úèelem této kartièky je informovat Vás o nejdùleitìjích
moných neádoucích úèincích Humiry.
 Nìkteré ze závaných neádoucích úèinkù, které se
mohou vyskytnout, zahrnují infekce, selhání srdce,
rakovinu a postiení nervového systému.
 Toto vak nejsou vechny neádoucí úèinky Humiry.
Abyste mìl(a) jistotu, e je Humira pro Vás bezpeèná
a úèinkuje, jak má, mìl(a) byste pravidelnì navtìvovat
svého lékaøe, který Vá zdravotní stav zhodnotí. Informujte
neprodlenì svého lékaøe o jakýchkoliv zmìnách ve svém
zdravotním stavu.
®

 Informujte svého lékaøe o vech svých zdravotních
problémech a lécích, které uíváte. Tyto informace
pomohou Vám a Vaemu lékaøi rozhodnout se, zda je
pro Vás Humira tím správným lékem.
 Oznamte svému lékaøi, pokud:
 Máte infekci nebo pøíznaky svìdèící pro infekci
(jako horeèka, poranìní, pocit únavy, potíe se zuby).
 Trpíte tuberkulózou nebo jste byl(a) v blízkém kontaktu
s osobou trpící tuberkulózou.
 Jste nositelem viru hepatitidy B (HBV), máte aktivní
infekci nebo si myslíte, e jste touto infekcí ohroen(a).
 Trpíte nebo jste trpìl(a) váným onemocnìním srdce
nebo srdeèním selháváním.
 Máte nebo jste mìl(a) rakovinu.
 Máte pocit znecitlivìní nebo brnìní nebo trpíte
onemocnìním nervového systému, jako je roztrouená skleróza.
 Pøed zahájením léèby Humirou u Vás Vá lékaø
zkontroluje moné známky a pøíznaky svìdèící pro
tuberkulózu. Je moné, e bude potøeba Vás na
tuberkulózu pøeléèit døív, ne zahájíte léèbu Humirou.
 Vá lékaø Vás pøed zahájením léèby Humirou vyetøí také
na monou infekci virem hepatitidy B.

Informace pro Vás a zdravotnické pracovníky, kteøí
se podílejí na Vaí zdravotnické péèi a léèbì.
Vae jméno:
Jméno lékaøe
(který Humiru pøedepsal):

HUMIRA

®

KARTIÈKA S UPOZORNÌNÍM PRO PACIENTA

Telefonní èíslo lékaøe:

Tato informaèní kartièka obsahuje výbìr dùleitých bezpeènostních informací, se kterými musíte být seznámen(a)
pøed zahájením a v prùbìhu léèby Humirou.

Datum podání první
injekce Humiry:
Dávka Humiry:

 Mìjte tuto kartièku vdy pøi sobì, vèetnì dalích 4 mìsícù
po poslední injekci Humiry.

Datum podání poslední injekce Humiry
(pokud konèíte s léèbou Humirou):

Vyetøení na tuberkulózu (TBC) a její léèba
Zakrtnìte políèko, pokud Vám bylo provedeno vyetøení na TBC:

ANO (Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaøe.)

 Pøedlote tuto kartièku kadému lékaøi i zdravotníkovi,
který o Vás peèuje.
 Informace o vyetøeních na tuberkulózu a její léèbì
zaznamenejte na zadní stranu kartièky.

Zakrtnìte políèko, pokud byl u Vás nìkterý z testù na TBC pozitivní:

ANO (Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaøe.)

Na této kartièce nejsou vyjmenovány vechny neádoucí
úèinky, které se mohou objevit.

Zakrtnìte políèko, pokud jste nìkdy uíval(a) léky k léèbì
nebo prevenci TBC:

 Pro dalí informace o neádoucích úèincích si, prosím,
pøeètìte si pøíbalový leták Humiry nebo se poraïte se svým
lékaøem.

ANO (Pokud si nejste jisti, zeptejte se svého lékaøe.)
Prosím, pøeètìte si pøíbalový leták Humiry pro dalí informace.
Pokud máte jakékoliv dalí otázky, zeptejte se svého lékaøe
nebo jiného zdravotnického profesionála.
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3 V prùbìhu léèby Humirou
 Informujte prùbìnì svého lékaøe, jak na Vás léèba
Humirou pùsobí.
 Je dùleité, abyste neprodlenì oznámil(a) svému
lékaøi vechny neobvyklé pøíznaky, které se u Vás
v prùbìhu léèby objeví. Je to potøeba k potvrzení,
e dostáváte léèbu, která je pro Vás vhodná. Také tím
snííte riziko zhorení moných neádoucích úèinkù.
 Mnohé neádoucí úèinky vèetnì infekcí lze zvládnout,
pokud jsou lékaøi vèas nahláeny.
 Pokud se u Vás objeví neádoucí úèinek, Vá lékaø
rozhodne, zda je pro Vás vhodné v léèbì Humirou
pokraèovat, nebo ji ukonèit. Je dùleité se poradit
s lékaøem, který pro Vás najde vhodné øeení.
 Jeliko se neádoucí úèinky mohou objevit i po
poslední dávce Humiry, seznamte svého lékaøe se
vemi obtíemi, které zaznamenáte a 4 mìsíce
po poslední injekci Humiry.
 Øeknìte svému lékaøi o:
 jakékoliv zmìnì Vaeho zdravotního stavu,
 nových lécích, které uíváte,
 jakémkoliv výkonu nebo operaci, kterou máte naplánovanou.

Nìkteré osoby uívající Humiru mohou mít
váné neádoucí úèinky vèetnì následujících:
Infekce  Humira pomáhá osobám s urèitými zánìtlivými chorobami. Dìlá to tak, e blokuje jednu z èástí
imunitního systému. Tato èást imunitního systému
vak také pomáhá tìlu potírat infekce. To znamená,
e Humira mùe zpùsobit, e budete náchylnìjí
k infekcím nebo se u Vás mùe zhorit infekce stávající.
To zahrnuje infekce, jako je rýma, nebo závanìjí
infekce, jako je tuberkulóza.
®

Srdeèní selhání  U nìkterých osob dolo k rozvoji
srdeèního selhání nebo zhorení stávajícího srdeèního
selhání.
Rakovina  Pokud uíváte Humiru, riziko onemocnìní
urèitým typem rakoviny mùe být zvýeno.

Ihned kontaktujte lékaøe nebo vyhledejte
lékaøskou pomoc, pokud se u Vás objeví
nìkterý z váných neádoucích úèinkù:
Infekce: Horeèka, tøesavka, pocení, neobvyklý pocit
nemoci nebo únavy, pocit na zvracení (nevolnost nebo
zvracení), prùjem, bolesti aludku, ztráta chuti k jídlu
nebo pokles hmotnosti, kael, vykalávání krve èi hlenu,
zkrácení dechu, potíe s moèením, koní zánìty,
poranìní, bolesti svalù, zubní problémy.
Srdeèní selhání  Zkrácení dechu, otékání kotníkù
nebo nohou, náhlý pøírùstek hmotnosti.
Rakovina: Noèní pocení; otékání lymfatických uzlin
(nateklé uzliny) na krku, v podpaí, tøíslech nebo jiných
místech; úbytek hmotnosti; nové koní léze èi zmìny
stávajících koních lézí (mateøská znaménka nebo pihy);
nevysvìtlitelné velmi výrazné svìdìní.

Neurologické potíe  U nìkterých osob se vyskytly
nové pøípady nebo se zhorilo stávající neurologické
onemocnìní, vèetnì roztrouené sklerózy.

Neurologické potíe: Znecitlivìní èi brnìní, zmìny
zraku, svalová slabost, nevysvìtlitelné závratì.

Prosím, pøeètìte si pøíbalový leták Humiry pro dalí
informace. Toto nejsou vechny moné neádoucí
úèinky, které se mohou pøi léèbì Humirou objevit.

Oznamte lékaøi vechny nezvyklé pøíznaky, je pøi
léèbì zaznamenáte. Toto nejsou vechny neádoucí
úèinky, které se mohou pøi léèbì Humirou objevit.

Poznámky

(komentáøe a otázky na Vaeho lékaøe)

