Inflectra
100 mg milteliai infuzinio tirpalo koncentratui
Infliksimabas
Paciento priminimo kortelė
Parodykite šią kortelę visiems Jus gydantiems
gydytojams.

Infekcijos
Prieš gydymą Inflectra
•
•

Šioje paciento priminimo kortelėje yra svarbi saugumo
informacija, kurią turite žinoti prieš pradedant Jus
gydyti ir gydymo Inflectra metu.
•

Paciento vardas ir pavardė:
Gydytojo vardas ir pavardė:
Gydytojo telefono numeris:
Pradėdami naują kortelę, šią kortelę išlaikykite
informacijai dar 4 mėnesius po paskutinės Inflectra
dozės.

Gydymo Inflectra metu
•

Svarbu, kad Jūs ir Jūsų gydytojas įrašytų paskirto
vaistinio preparto prekinį pavadinimą ir serijos numerį.
Atidžiai perskaitykite Inflectra pakuotės lapelį prieš
pradėdami vartoti vaistą.
Gydymo Inflectra pradžios data:
Šiuo metu skiriamas gydymas:
Svarbu, kad Jūs arba Jūsų gydytojas įrašytų vartojamo
vaisto prekinį pavadinimą ir serijos numerį.
Prekinis pavadinimas:
Serijos numeris:
Paprašykite savo gydytojo įrašyti visus paskutiniuosius
tuberkuliozės (TB) tyrimus ir datą:
Tyrimas
Data
Rezultatas:

Tyrimas
Data
Rezultatas:

Kiekvieną kartą, eidami pas sveikatos priežiūros
specialistą, būtinai pasiimkite visų kitų Jūsų vartojamų
vaistų sąrašą.
Alergijų sąrašas
Kitų vaistų sąrašas

Laikykite šią kortelę su savimi 4 mėnesius po
paskutinės Jums skirtos Inflectra dozės, o nėštumo
atveju – 12 mėnesių po gimdymo. Nepageidaujamas
poveikis gali pasireikšti praėjus ilgam laikui po
gydymo.

Pasakykite savo gydytojui, jei Jums yra infekcija, net
jei ji yra labai nedidelė.
Labai svarbu pasakyti savo gydytojui, jei Jūs kada
nors sirgote tuberkulioze (TB) arba turėjote artimų
kontaktų su tuberkulioze sergančiais asmenimis.
Gydytojas ištirs Jus, ar nesergate TB. Paprašykite
savo gydytojo į kortelę įrašyti paskutiniuosius TB
tyrimus ir datas.
Pasakykite gydytojui, jei sergate hepatitu B arba
žinote ar įtariate, kad esate hepatito B infekcijos
nešiotojas.

Nedelsiant pasakykite savo gydytojui, jei Jums
atsiranda kokios nors infekcijos požymių. Tai
karščiavimas, nuovargis, (nepraeinantis) kosulys,
dusulys, svorio netekimas, prakaitavimas naktį,
viduriavimas, žaizdos, dantų sutrikimai, deginimo
pojūtis šlapinantis ar į gripą panašūs simptomai.

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir skiepijimai
•

Jeigu Jūs vartojote Inflectra kai buvote nėščia arba
jeigu žindote kūdikį, yra svarbu, kad apie tai
pasakytumėte savo kūdikio gydytojui prieš
skiepijant Jūsų kūdikį bet kokia vakcina.
12 mėnesių po gimimo arba žindymo laikotarpiu
Jūsų kūdikio negalima skiepyti „gyvąja vakcina“,
pavyzdžiui, BCG (nuo tuberkuliozės), nebent Jūsų
kūdikio gydytojas rekomenduoja kitaip.

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant pakuotės
lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui
arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite
pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
šiais būdais:
- tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės
vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje
https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv;
- užpildant paciento pranešimo apie įtariamą
nepageidaujamą reakciją formą, kuri skelbiama
https://www.vvkt.lt/index.php?4004286486, ir
atsiunčiant elektroniniu paštu (adresu
NepageidaujamaR@vvkt.lt); nemokamu
telefonu 8 800 73 568.

Patvirtinimo data 2022 m. birželio mėn.

