ERELZI ® – KARTA OSTRZEGAWCZA DLA PACJENTA

Imię i nazwisko pacjenta: _______________________________________________________________________________
Imię i nazwisko lekarza: _______________________________________________________________________________
Numer telefonu lekarza: ________________________________________________________________________________
Karta ostrzegawcza dla pacjenta zawiera istotne informacje związane z bezpieczeństwem, które należy brać
pod uwagę przed zastosowaniem leku Erelzi® oraz w trakcie terapii tym lekiem. Jeśli informacje zawarte
w Karcie budzą wątpliwości, należy omówić je z lekarzem.
• Kartę należy pokazać każdemu lekarzowi uczestniczącemu w leczeniu pacjenta.
• W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się z treścią ulotki dla pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży (o masie ciała poniżej 62,5 kg)
Leku Erelzi® nie należy stosować u dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 62,5 kg. W razie jakichkolwiek
związanych z tym wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Zakażenia
Lek Erelzi® może zwiększyć ryzyko zakażeń, które mogą mieć ciężki przebieg.
• Leku Erelzi® nie należy stosować, jeśli pacjent ma jakiekolwiek zakażenie. W razie wątpliwości należy
skonsultować się z lekarzem.
• Jeśli u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na zakażenie (takie jak gorączka, uporczywy kaszel,
zmniejszenie masy ciała lub ospałość), należy natychmiast poinformować o tym lekarza.
• Lekarz wykona badania w celu oceny, czy u pacjenta nie występują objawy gruźlicy. Należy poprosić
lekarza o odnotowanie poniżej daty wykonania ostatniego badania oraz wyników.
Badanie: ______________________________________________________________________________________________
Data: _ _ /_ _ /_ _ _ _
Wynik: _______________________________________________________________________________________________
Badanie: ______________________________________________________________________________________________
Data: _ _ /_ _ /_ _ _ _
Wynik: ________________________________________________________________________________________________

Należy poprosić lekarza o wymienienie poniżej wszystkich przyjmowanych przez pacjenta leków, które mogą
zwiększyć ryzyko zakażenia.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Zastoinowa niewydolność serca
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy wskazujące na zastoinową niewydolność serca lub nasilenie istniejącej
zastoinowej niewydolności serca (takie jak duszność, obrzęk w okolicy kostek, uporczywy kaszel
lub uczucie zmęczenia), należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Podczas stosowania leku Erelzi® i przez 2 miesiące po przyjęciu ostatniej jego dawki należy zawsze mieć
przy sobie kartę ostrzegawczą, gdyż działania niepożądane mogą wystąpić nawet po zakończeniu
stosowania leku Erelzi®.

Bardzo istotne jest zapisanie nazwy i numeru serii stosowanego leku.
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