Pokud začnete používat novou
kartu pacienta, uschovejte si prosím
původní kartu jako doklad po dobu
4 měsíců po tomto datu.

Požádejte svého lékaře, aby vyplnil
níže typ a datum posledního
(posledních) vyšetření na TBC:

Karta pacienta

Vyšetření:
Pacient:
Datum:
Lékař:

Inflectra 100 mg
TM

Výsledek:
Telefon:

prášek pro koncentrát
pro infuzní roztok

Seznam alergií:
Datum zahájení léčby přípravkem
Inflectra:

Aktuální podávání přípravku:

Infliximab
Seznam ostatních léků:

Tato karta obsahuje důležité
informace, které byste měl/a znát
před započetím léčby a během léčby
přípravkem Inflectra.
Ukažte tuto kartu každému lékaři,
který Vás léčí.
Je důležité, abyste si Vy a Váš lékař
zapsali obchodní název a číslo šarže
Vašeho léku.
Přečtěte si, prosím, pečlivě příbalovou
informaci přípravku Inflectra před tím,
než začnete tento lék používat.
Noste tuto kartu u sebe po dobu
4 měsíců po poslední dávce přípravku
Inflectra. Nežádoucí účinky se mohou
objevit za dlouhou dobu po poslední
dávce přípravku.

Infekce
Před zahájením léčby přípravkem
Inflectra

hmotnosti, noční pocení, průjem, rány,
problémy se zuby, pálení při močení
nebo chřipkové příznaky.

• Informujte svého lékaře, pokud trpíte
nějakou infekcí, i kdyby se jednalo
o velmi mírnou infekci.

Srdeční selhání

• Je velmi důležité sdělit svému lékaři,
zda jste někdy měl/a tuberkulózu
(TBC) nebo byl/a v blízkém kontaktu
s někým, kdo měl TBC. Váš lékař
Vás vyšetří, zda netrpíte TBC. Prosím
požádejte svého lékaře, aby vyplnil
typ a datum posledního (posledních)
vyšetření na TBC do této karty.

• Informujte svého lékaře, jestliže trpíte
jakýmikoli srdečními obtížemi, např.
mírným srdečním selháním.

• Sdělte svému lékaři, zda trpíte
hepatitidou B nebo zda víte, či máte
podezření, že jste přenašečem viru
hepatitidy B.
Během léčby přípravkem Inflectra
• Jestliže se u Vás objeví příznaky
infekce, oznamte to neprodleně
svému lékaři. Mezi tyto příznaky
patří horečka, únava, (dlouhotrvající)
kašel, dušnost, úbytek tělesné

Před započetím léčby přípravkem
Inflectra

Během léčby přípravkem Inflectra
• Jestliže se u Vás objeví jakékoli
srdeční obtíže, oznamte to neprodleně
svému lékaři. Mezi tyto obtíže patří
dušnost, otoky nohou a změny
srdečního rytmu.
Dbejte prosím na to, abyste při každé
návštěvě odborného zdravotnického
pracovníka měl/a u sebe seznam
všech léků, které užíváte.
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