LEMTRADA-behandling kan öka risken för:
>A
 utoimmuna sjukdomar som:
>E
 n blödningsrubbning som heter immunologisk
trombocytopeni (ITP)
>S
 ällsynta njursjukdomar, såsom antiglomerulär
basalmembransjukdom (anti-GBM)
>S
 köldkörtelrubbningar (hypo-/hypertyreos)
> Allvarliga infektioner

Läkare: Se produktresumén för mer information.

MSsjuksköterska
Husläkare
Neurolog

Namn

Telefon/Fax

Patientens namnteckning: ___________________________________________
Patientens namn: __________________________________________________

Om några medicinska undersökningar genomförs, vänligen skicka
kopior på samtliga journaler, inklusive eventuella behandlingar och/
eller provsvar, till läkaren(-arna) på nedanstående lista.
Min läkare som förskriver LEMTRADA kan nås på nedanstående
nummer. Övriga läkare eller vårdpersonal som är involverade i min
vård kan också finnas angivna.

Patientvarningskort
Visa detta kort för all akut- och vårdpersonal

Jag har behandlats med LEMTRADA, en behandling för multipel
skleros (MS), som påverkar immunförsvaret. Jag deltar i ett
uppföljningsprogram som fortsätter varje månad under 4 år efter
min sista behandling.

Information att känna till om

Viktiga biverkningar att vara uppmärksam på:
Kontakta din neurolog omedelbart för att informera om dina symtom
oavsett om de är nya, förvärrade eller återkommande. Om du inte kan
komma i kontakt med din egen läkare, sök omedelbart medicinsk vård.
Visa dem detta kort!
Immunologisk trombocytopeni (ITP)
>	Små, spridda prickar på huden som är röda, rosa eller lila
>	Benägenhet för blåmärken
>	Blödning från en skada som är svårare än vanligt att få stopp på
>	Rikligare, längre eller tätare menstruationer än normalt.
>	Blödningar mellan menstruationer
>	Blödning från tandköttet eller näsan som är ny eller tar längre tid
än vanligt att stoppa
> Blodiga upphostningar (kan också vara ett symtom på njursjukdom)
Njursjukdom
>	Blod i urinen – den kan vara röd eller tefärgad
>	Svullnad i benen eller fötterna
Allvarliga infektioner
>	Feber och/eller frossa
>	Svullna körtlar
>	Andfåddhet, hosta, väsande andning, bröstsmärta eller trånghet
i bröstet och blodiga upphostningar
Infektioner kan ge ovanstående besvär men du kan även uppleva
andra symtom.
Biverkningar kan uppkomma lång tid efter att du har fått en
behandlingskur med LEMTRADA. Det är mycket viktigt att du
fortsätter att lämna dina prover varje månad (även om du mår bra).
år

Du måste även
fortsätta att vara
uppmärksam
på tecken och
symtom.

Detta gäller
under 4 år
efter din sista
infusion.
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Tidig upptäckt och
diagnos ger dig
bästa möjligheten
till framgångsrik
behandling.
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