Karta ostrzegawcza dla pacjenta otrzymującego
lek Ruxience we wskazaniach innych niż
onkologiczne
Dlaczego pacjent otrzymuje Kartę?
Lek ten może zwiększyć ryzyko rozwoju zakażeń. Ta karta
zawiera ważne informacje:
• o których pacjent powinien wiedzieć przed leczeniem
lekiem Ruxience
• jakie są objawy zakażenia
• co pacjent powinien zrobić w przypadku, gdy podejrzewa u
siebie wystąpienie zakażenia.

Co dodatkowo pacjent powinien wiedzieć?
Lek Ruxience może rzadko powodować ciężkie zakażenie
mózgu nazywane postępującą wieloogniskową
leukoencefalopatią (PML), które może zakończyć się śmiercią.
• Do objawów PML należą:
- zaburzenia świadomości, utrata pamięci lub kłopoty z
myśleniem,
- utrata równowagi lub zmiany w sposobie chodzenia czy
mówienia,
- spadek siły lub osłabienie jednej połowy ciała,
- niewyraźne widzenie lub utrata wzroku.

Karta zawiera również nazwisko pacjenta i nazwisko lekarza
oraz numer jego telefonu.

Jeśli pojawi się jakikolwiek z tych objawów, należy
natychmiast zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce. Należy także
poinformować ich o otrzymywaniu leku Ruxience.

Jak pacjent powinien postępować z otrzymaną Kartą?

Gdzie pacjent może uzyskać więcej informacji?

• Kartę należy mieć zawsze przy sobie – np. w portfelu czy
portmonetce.
• Kartę należy pokazywać każdemu lekarzowi, pielęgniarce
lub lekarzowi stomatologowi, nie tylko lekarzowi
specjaliście prowadzącemu leczenie lekiem Ruxience.

W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z
Ulotką dołączoną do opakowania.

Kartę należy nosić przy sobie przez 2 lata od czasu przyjęcia
ostatniej dawki leku Ruxience, ponieważ działania niepożądane
leku mogą wystąpić do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia.

Informacje dotyczące rozpoczęcia leczenia i dane
kontaktowe
Data podania ostatniej dawki:________________________
Data podania pierwszej dawki:_______________________

Kiedy pacjent nie powinien otrzymać leku Ruxience?

Imię i nazwisko pacjenta:___________________________

Pacjent nie powinien być leczony lekiem Ruxience, jeśli
występuje u niego czynne zakażenie lub ma poważne problemy
z układem odpornościowym.

Imię i nazwisko lekarza:____________________________

Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli pacjent
przyjmuje lub wcześniej przyjmował leki wpływające na układ
odpornościowy, w tym leki stosowane w chemioterapii.

Należy pamiętać, żeby podczas wizyty u lekarza mieć przy
sobie listę wszystkich innych przyjmowanych leków.

Jakie są objawy sugerujące wystąpienie zakażenia?
Należy zwrócić uwagę na następujące objawy, mogące
sugerować zakażenie:
• gorączka lub uporczywy kaszel
• utrata masy ciała
• ból bez urazu
• złe samopoczucie lub apatia.
Jeśli pojawi się jakikolwiek z tych objawów, należy
natychmiast zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce.
Należy także poinformować ich o otrzymywaniu leku
Ruxience.

Numer telefonu lekarza:____________________________

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji
zawartych w tej Karcie należy o to zapytać lekarza lub
pielęgniarkę.
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