Informacija apie LEMTRADA® (alemtuzumabą), kurią reikia žinoti
Gydymas LEMTRADA gali didinti toliau išvardytų sutrikimų riziką.
• Autoimuniniai sutrikimai, pvz.:
› kraujavimo sutrikimas (vadinamoji imuninė trombocitopeninė
purpura, ITP);
› retas inkstų sutrikimas, pvz., glomerulų bazinės membranos
antikūnų [anti-GBM] liga;
› skydliaukės sutrikimai (hipotiroidizmas ar hipertiroidizmas).
• Sunkios infekcijos
Gydytojams: daugiau informacijos pateikta LEMTRADA PCS.

Vardas, pavardė

Telefono, fakso numeris

_________________________________________________________________
Paciento vardas ir pavardė: __________________________________________

Jei bus atliekamas bet koks medicininis tyrimas, pateikite visų
medicininių įrašų kopijas, įskaitant duomenis apie bet kokio gydymo
ir (arba) tyrimų rezultatus, toliau paminėtam (-iems) gydytojui
(-ams).
Su man LEMTRADA skyrusiu neurologu galiu susisiekti toliau
nurodytu telefono numeriu. Gali būti pateikti ir mano priežiūroje
dalyvaujančių kitų gydytojų ar sveikatos priežiūros specialistų
kontaktiniai duomenys.

Paciento įspėjamoji kortelė
Prašome šią kortelę visada nešiotis su savimi ir parodyti ją visiems
skubios pagalbos bei kitiems sveikatos priežiūros specialistams, kad juos
informuotumėte apie savo gydymą LEMTRADA.
Aš sergu išsėtine skleroze (IS) ir buvau gydomas LEMTRADA, kuris
veikia imuninę sistemą.
Aš dalyvauju specialioje stebėjimo programoje ir man 4 metus
nuo paskutinės infuzijos atliekami kasmėnesiniai tyrimai.

Informacija apie LEMTRADA® (alemtuzumabą), kurią reikia žinoti
Svarbus šalutinis poveikis, kurį būtina pastebėti
Nedelsiant kreipkitės į neurologą ir praneškite apie šiuos simptomus,
nepaisant, ar tai naujai atsiradę simptomai, ar pablogėję jau esami, ar vėl
pasireiškė jau buvę simptomai. Jei negalite susisiekti su gydytoju, kreipkitės
skubios medicininės pagalbos. Parodykite jiems šią kortelę.
Imuninė trombocitopeninė purpura (ITP)
• Mažos išsisklaidžiusios odos dėmės (jos gali būti raudonos, rausvos ar
violetinės)
• Lengvai atsirandančios kraujosruvos
• Sunkiau sustabdomas kraujavimas įsipjovus
• Gausesnės, ilgesnės ar dažnesnės nei įprasta menstruacijos
• Kraujavimas tarp menstruacijų arba sunkesnis menstruacinis kraujavimas
• Kraujavimas iš dantenų ar nosies (anksčiau nepasireiškęs ar trunkantis
ilgiau nei įprasta)
• Kraujo atkosėjimas (taip pat gali būti inkstų problemų požymis)
Inkstų problemos
• Kraujas šlapime (šlapimas gali tapti raudonos ar arbatos spalvos)
• Kojų ar pėdų patinimas
Sunkios infekcijos
• Karščiavimas ir (arba) šaltkrėtis
• Liaukų patinimas
• Dususlys, kosulys, švokštimas, krūtinės skausmas ar spaudimas ir
atkosėjimas krauju

Šalutinis poveikis gali pasireikšti praėjus daug metų po gydymo
LEMTRADA kurso.
Labai svarbu, kad kasmėnesiniai tyrimai būtų tęsiami
(net jei jaučiatės gerai).

Sutrikimą
nustačius ir
diagnozavus
anksti, būklės
pagerėjimo
tikimybė gali būti
didžiausia.

Turite toliau
stebėti, ar
neatsiranda
požymių ar
simptomų.

Tai būtina daryti
4 metus po
paskutinio gydymo
LEMTRADA kurso.
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