
Mikilvægar upplýsingar
fyrir heilbrigðisstarfsmenn

Sjúklingurinn er á meðferð með 
KEYTRUDA (pembrolizumab) 
sem getur valdið ónæmistengdum 
aukaverkunum. Þær geta komið 
fram hvenær sem er meðan á 
meðferð stendur eða jafnvel eftir 
að meðferð er lokið. Sjúklinginn 
á að meta með tilliti til einkenna 
ónæmistengdra aukaverkana. 
Brýnt er að greina ónæmistengdar 
aukaverkanir snemma og meðhöndla 
þær á viðeigandi hátt, til að lágmarka 
afleiðingar þeirra.

Ef grunur er um ónæmistengdar 
aukaverkanir skal gera fullnægjandi 
mat til að staðfesta orsakir og tryggja 
að aðrar ástæður séu útilokaðar. 
Byggt á alvarleika aukaverkunarinnar 
á að fresta gjöf KEYTRUDA og gefa 
barkstera. Sérstakar leiðbeiningar um 
meðferð ónæmistengdra aukaverkana 
er að finna í samantekt á eiginleikum 
(SmPC) KEYTRUDA.

Gagnlegt getur verið að ráðfæra 
sig við krabbameinslækni eða aðra 
sérfræðinga varðandi meðhöndlun 
ónæmistengdra aukaverkana sem 
bundnar eru einstökum líffærum.

Leitið upplýsinga 
í samantekt á eiginleikum

 KEYTRUDA:
www.serlyfjaskra.is
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KEYTRUDA
(pembrolizumab)

Nafn sjúklings

Heimasími og farsími sjúklings

Í neyðartilvikum (nafn og símanúmer)

Öryggiskort fyrir sjúkling



Til að fá frekari upplýsingar, 
sjá fylgiseðil fyrir KEYTRUDA: 

www.serlyfjaskra.is.

KEYTRUDA (pembrolizumab)

Getur valdið alvarlegum auka-
verkunum sem geta stundum orðið 
lífshættulegar og leitt til dauða. 
Þessar aukaverkanir geta komið fram 
hvenær sem er meðan á meðferð 
stendur eða jafnvel eftir að meðferð 
er lokið. Fleiri en ein aukaverkun 
getur komið fram á sama tíma.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn 
ef einhver einkenni koma fram, jafnvel 
þó þau séu ekki talin upp í þessu korti. 
Hugsanlega gefur læknirinn þér önnur 
lyf til þess að koma í veg fyrir enn 
alvarlegri fylgikvilla og til að draga úr 
einkennum. Læknirinn gæti frestað 
næsta skammti af KEYTRUDA eða 
stöðvað meðferð með KEYTRUDA.

MIKILVÆGT

•  Ekki reyna að greina eða 
meðhöndla aukaverkanirnar 
sjálf/sjálfur.

•  Hafðu kortið ávallt meðferðis, 
einkum á ferðalögum, þegar 
farið er á bráðamóttöku eða til 
annars læknis.

•  Mundu að tilkynna þeim 
heilbrigðisstarfsmönnum 
sem þú leitar til að þú sért á 
meðferð með KEYTRUDA og 
sýndu þeim þetta kort.

Lungu
• Mæði
• Brjóstverkur
• Hósti

Þarmar
•  Niðurgangur eða tíðari hægðir 

en venjulega 
•  Svartar, tjörulíkar, límkenndar 

hægðir eða blóðugar eða 
slímugar

• Verulegir kviðverkir eða eymsli 
í kvið 

• Ógleði eða uppköst

Lifur
• Ógleði eða uppköst
• Minnkuð svengdartilfinning 
• Verkur hægra megin í kvið
• Gul húð eða augnhvíta
• Dökkt þvag
•  Blæðing eða mar af minna 

tilefni en venjulega

Nýru 
• Breytingar á magni eða lit þvags

Kirtlar sem framleiða hormón
• Hraður hjartsláttur 
• Þyngdartap eða 

þyngdaraukning
• Aukin svitamyndun
• Hárlos
• Kuldatilfinning
• Hægðatregða
• Dýpri rödd
•  Vöðvaverkir
• Sundl eða yfirlið 
•  Þrálátur höfuðverkur eða 

óvenjulegur höfuðverkur 

Sykursýki af tegund 1
•  Aukin svengdar- eða 

þorstatilfinning
• Aukin þvaglátsþörf
• Þyngdartap

KEYTRUDA
(pembrolizumab)

Nafn læknis

Vinnusími læknis

Sími læknis utan vinnutíma
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