BEZPEČNOSTNÍ KARTA PACIENTA
Důležité bezpečnostní informace pro pacienty
užívající přípravek Soliris®(ekulizumab)
Přípravek Soliris může snížit schopnost vašeho imunitního systému
čelit infekcím, zejména vůči meningokokovým infekcím, které
vyžadují okamžitou lékařskou péči. Pokud pocítíte kterýkoli z
níže uvedených příznaků, spojte se okamžitě telefonicky se svým
lékařem nebo neprodleně vyhledejte lékařskou péči, nejlépe na
pohotovosti velkého zdravotnického zařízení:
• bolest hlavy s pocitem na zvracení nebo zvracením
• bolest hlavy se ztuhnutím šíje nebo zad
• horečka
• kožní vyrážka
• zmatenost
• bolest svalů v kombinaci s příznaky chřipkového onemocnění
• citlivost očí na světlo

!

Pokud zaregistrujete kterýkoli z výše
uvedených projevů či příznaků,
vyhledejte ihned lékařskou péči a
ukažte personálu tuto kartu.

I když léčbu přípravkem Soliris přerušíte, kartu si u sebe
ponechejte ještě 3 měsíce po poslední dávce přípravku Soliris.
Riziko meningokokové infekce může přetrvávat ještě několik týdnů
po této poslední dávce.

BEZPEČNOSTNÍ KARTA PACIENTA
INFORMACE PRO OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘE
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Tomuto pacientovi byla předepsána léčba
přípravkem Soliris® (eculizumabum), který zvyšuje
pacientovu náchylnost k meningokokové infekci
(Neisseria meningitidis) nebo k jiným celkovým
infekcím.

• Meningokoková infekce se může rychle stát život ohrožující
nebo fatální, pokud není včas rozpoznána a léčena

• V případě podezření na infekci je nutno okamžitě situaci
vyhodnotit a podle potřeby zahájit léčbu vhodnými
antibiotiky

• Kontaktujte co nejdříve předepisujícího lékaře (níže)
- Bližší informace o přípravku SOLIRIS® naleznete v Souhrn údajů o
přípravku (SPC) nebo na e-mailu: medicalinformationCEE@alexion.com
V případě, že je třeba se poradit o bezpečnosti léku, volejte na číslo:
+420 735 176 743.
Pacienti užívající přípravek Soliris musí tuto kartu neustále nosit u
sebe. Kartu ukažte každému lékaři, který vás bude ošetřovat.
Jméno pacienta
Nemocnice, ve které je pacient

léčen Jméno lékaře
Telefonní číslo
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