ÝM NEŽ ONKOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Údaje o léčbě rituximabem
Název užívaného léčivého přípravku (doplní lékař)
----------------------------------------------První dávka:
________________________
Poslední dávka:
______________________
•

Více údajů naleznete v příbalové informaci
přípravku, kterou lze vyhledat na webových
stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v
databázi léků
http://www.sukl.cz/modules/medication/search.
php po zadání názvu přípravku

•

Mějte s sebou při každé návštěvě lékaře také
seznam všech ostatních léků, které užíváte.

Jméno pacienta: ___________________

Jméno lékaře :

___________________

Telefon lékaře : __________________

VZHLEDEM K TOMU, ŽE OSLABENÍ
IMUNITNÍHO SYSTÉMU ZPŮSOBENÉ
RITUXIMABEM MŮŽE PŘETRVÁVAT
PO DOBU NĚKOLIKA MĚSÍCŮ, MŮŽE
DOJÍT K PROJEVŮM NEŽÁDOUCÍCH
ÚČINKŮ I PŘESTO, ŽE LÉČBA BYLA
UKONČENA. Z TOHOTO DŮVODU
NOSTE, PROSÍM, TUTO KARTU U SEBE
PO DOBU 24 MĚSÍCŮ PO POSLEDNÍ
DÁVCE.

Karta pro pacienta s jiným než onkologickým
onemocněním léčeného rituximabem
Tato karta pro pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které byste měl(a) znát před
zahájením léčby léčivým přípravkem obsahujícím
rituximab.
Ukažte tuto kartu každému lékaři, nejen svému
ošetřujícímu specialistovi a také lékárníkovi, nebo
zdravotní sestře, a při jakékoli návštěvě zdravotního
zařízení.
Některé z léčivých přípravků obsahujících rituximab
podléhají následnému sledování, což je vyznačeno přítomností symbolu obráceného černého trojúhelníku
na balení a textech doprovázejících léčivý přípravek
následujícím způsobem:
Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To
umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí
účinky, které se u Vás vyskytnou.

▼

Infekce
Rituximab může zvyšovat riziko vzniku infekcí.
Před zahájením léčby rituximabem
Léčba nesmí být zahájena, pokud trpíte závažnou infekcí nebo máte závažné problémy s imunitním systémem.
UPOZORNĚTE SVÉHO LÉKAŘE,
POKUD UŽÍVÁTE NEBO JSTE V MINULOSTI
UŽÍVAL(A) LÉKY, JAKO JE CHEMOTERAPIE
NEBO IMUNOSUPRESIVA, KTERÉ BY MOHLY
OVLIVNIT VÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM.
V průběhu nebo po ukončení léčby rituximabem
Pokud se u Vás rozvinou příznaky připomínající infekce, jako je například horečka, přetrvávající kašel,
úbytek hmotnosti nebo apatie, vyhledejte okamžitě
lékařskou pomoc.
U některých pacientů užívajících rituximab se velmi
vzácně objevila závažná mozková infekce nazývaná
progresivní multifokální leukoencefalopatie (PML),
která může vést k těžké invaliditě
nebo úmrtí. Příznaky PML mohou zahrnovat poruchy paměti, poruchy myšlení, problémy s chůzí a/
nebo poruchy či ztrátu vidění. V případě, že zaznamenáte kterýkoliv z těchto příznaků, informujte
okamžitě svého lékaře.
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