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Það sem þú þarft að vita um MabThera® 
 
 

Mikilvægar öryggisupplýsingar um aukna hættu á 
sýkingum fyrir sjúklinga sem fá MabThera (eða 
foreldra/forráðamenn ef sjúklingar eru á barnsaldri) 

 

 Í þessum bæklingi eru eingöngu mikilvægar öryggisupplýsingar. Mikilvægt er að deila 
þessum upplýsingum með maka eða umönnunaraðila. 

 Frekari upplýsingar um aðrar hugsanlegar aukaverkanir af MabThera eru í 
fylgiseðlinum sem fylgir með í pakkningu lyfsins, en er einnig aðgengilegur á slóðinni 
www.serlyfjaskra.is 
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Um bæklinginn 

Upplýsingarnar í þessum bæklingi eru ætlaðar sjúklingum (eða foreldrum/forráðamönnum ef 
sjúklingar eru á barnsaldri) sem fá MabThera við iktsýki, hnúðaæðabólgu (Wegener’s 
sjúkdómi), smásærri fjölæðabólgu eða langvinnri blöðrusótt. Lestu bæklinginn vandlega – 
það er mikilvægt að þú vitir um ávinning og áhættu af notkun MabThera. 

Bæklingurinn mun: 

 svara spurningum sem þú gætir haft um hugsanlega áhættu við notkun MabThera – 
það mun auðvelda þér og lækni þínum að ákveða hvort þetta sé rétt meðferð handa 
þér 

 fræða þig um MabThera og aukna hættu á sýkingum 

 fræða þig um hvað þú þarft að vita áður en þú færð MabThera 

 fræða þig um mikilvægar aukaverkanir tengdar aukinni hættu á sýkingum, sem þú 
þarft að vita af – meðal þeirra er mjög sjaldgæf en alvarleg heilasýking sem nefnist 
ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga (PML) 

 fræða þig um hver séu hugsanleg einkenni sýkinga og PML 

 segja þér hvað þú þarft að gera ef þú heldur að þú sért að fá sýkingu eða PML 

 fræða þig um öryggiskortið. 

 

Það sem þú þarft að vita um MabThera og hættuna á 
sýkingum 

Um MabThera 

MabThera hefur áhrif á ónæmiskerfið og getur aukið líkur á að þú fáir sýkingu. Sumar 
sýkingar geta verið alvarlegar og þarfnast meðferðar. 

 

Við hverju er MabThera notað? 

MabThera er notað til meðferðar við ýmsum kvillum í ónæmiskerfinu. Ítarlegar upplýsingar 
um notkun MabThera eru í fylgiseðlinum. 
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Um gjöf MabThera 

MabThera er gefið með innrennsli í bláæð. 

Eins og við á um öll lyf getur MabThera valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum 
og flestar þeirra eru ekki alvarlegar. 

 Ef þér er gefið MabThera ásamt öðrum lyfjum er hugsanlegt að einhverjar 
aukaverkananna sem þú finnur fyrir séu af völdum hinna lyfjanna. 

 Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar og þarfnast meðferðar. Mjög sjaldgæft er 
að aukaverkanir séu lífshættulegar. 

Láttu lækninn, hjúkrunarfræðing eða lyfjafræðing vita tafarlaust ef einhverjar aukaverkanir 
reynast alvarlegar. Ef frekari spurningar vakna skaltu spyrja lækni þinn, lyfjafræðing eða 
hjúkrunarfræðing. 

Berðu á þér lista yfir öll önnur lyf sem þú notar. Sýndu öllum sem veita þér 
heilbrigðisþjónustu listann, svo sem læknum, lyfjafræðingum, hjúkrunarfræðingum og 
tannlæknum. 

 

Áður en MabThera er gefið 

• Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita hvort eitthvað af eftirtöldu á við 
um þig áður en þér er gefið MabThera: 

 

Sýkingar 

Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita áður en þér er gefið MabThera ef 
þú: 

• ert með sýkingu (jafnvel væga sýkingu, svo sem kvef). Læknirinn, lyfjafræðingurinn 
eða hjúkrunarfræðingurinn gæti ákveðið að bíða með að gefa þér MabThera þar til 
sýkingin er hjöðnuð. 

• færð oft eða hefur oft fengið sýkingar 
• ert með eða hefur fengið alvarlega sýkingu, svo sem berkla, blóðsýkingu eða aðra 

kvilla sem geta haft bælandi áhrif á ónæmiskerfið. 
• ert með kvilla sem getur aukið líkur á að þú fáir alvarlega sýkingu sem þarfnast 

meðferðar. 

 

Aðrir kvillar 

Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita áður en þér er gefið MabThera ef 
þú: 

• ert með hjartakvilla 
• ert með öndunarvandamál 
• ert kona og ert þunguð, ert að reyna að verða þunguð eða ert með barn á brjósti 
• ert með eða hefur einhvern tímann fengið veirulifrarbólgu eða aðra lifrarkvilla 
• hefur fengið óeðlilegar niðurstöður úr rannsóknum á blóði eða þvagi. 
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Lyf 

Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita áður en þér er gefið MabThera ef 
þú: 

• tekur lyf við háum blóðþrýstingi 
• notar eða hefur notað lyf sem gætu haft áhrif á ónæmiskerfið – svo sem lyf sem bæla 

starfsemi ónæmiskerfisins (ónæmisbælandi lyf) eða krabbameinslyf 
• hefur fengið krabbameinslyf sem hafa eituráhrif á hjartað 
• notar eða hefur nýlega notað einhver önnur lyf. Þetta á við lyf hvort sem þau eru 

keypt í apóteki, stórmarkaði eða heilsuvörubúð. 
 

Bólusetningar 

Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita áður en þér er gefið MabThera ef 
þú: 

• heldur að þú gætir þurft á bólusetningu að halda fljótlega, þ.m.t. bólusetningu vegna 
ferðalaga til annarra landa. 

 
Sum bóluefni á ekki að gefa samtímis meðferð með MabThera eða í nokkra mánuði eftir að 
henni lýkur. Læknirinn mun athuga hvort þú þarft að fá einhverja bólusetningu áður en þér er 
gefið MabThera. 

Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita ef eitthvað af ofantöldu á við um þig. Ef 
þú ert ekki viss skaltu ræða við lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing áður en þér er 
gefið MabThera. 
 

Auknar líkur á sýkingu meðan á meðferð með MabThera 

stendur og í allt að 2 ár eftir að henni lýkur 

MabThera hefur áhrif á ónæmiskerfið og getur aukið líkur á að þú fáir sýkingu. Sumar 
sýkingar geta verið alvarlegar og þarfnast meðferðar. 
 

Sýkingar 

Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust ef þú finnur fyrir 

einhverjum eftirtalinna hugsanlegra einkenna sýkinga: 

• hita, með eða án kuldahrolls 
• þrálátum hósta 
• þyngdartapi 
• verk án þekktrar ástæðu 
• almennri vanlíðan, þreytu eða þróttleysi 
• sviða við þvaglát. 

 
Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust ef þú finnur fyrir einhverjum 
ofantalinna einkenna sýkinga. 
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Alvarleg heilasýking sem nefnist ágeng fjölhreiðra 

innlyksuheilabólga (PML) 

MabThera getur í mjög sjaldgæfum tilvikum valdið alvarlegri sýkingu í heila sem nefnist 
ágeng fjölhreiðra innlyksuheilabólga, en er yfirleitt kölluð PML. Hún getur leitt til alvarlegrar 
fötlunar og getur verið lífshættuleg. 

PML stafar af veiru. Hún er óvirk í líkama flestra heilbrigðra fullorðinna einstaklinga og er því 
skaðlaus. Ekki er vitað hvers vegna veiran virkjast hjá sumum einstaklingum, en það getur 
tengst veiklun ónæmiskerfisins. 

 
Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing tafarlaust vita ef þú finnur fyrir 

einhverjum eftirtalinna einkenna PML: 

• rugli, minnistapi eða erfiðleikum við að hugsa skýrt 
• skertu jafnvægi eða breytingu á göngulagi eða máli 
• minnkuðum líkamsstyrk eða máttleysi í annarri hlið líkamans 
• þokusýn eða sjónskerðingu. 

 
Láttu lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita tafarlaust ef þú finnur fyrir einhverjum 
ofantalinna einkenna PML meðan á meðferð stendur eða í allt að 2 ár eftir að þú fékkst 
síðasta skammtinn af MabThera. 

 

Öryggiskort 

Á öryggiskortinu eru mikilvægar öryggisupplýsingar sem þú þarft að vita af áður en þú færð 
MabThera, meðan á meðferðinni stendur og eftir hana. 

• Í bæklingi fyrir sjúklinga er að finna upplýsingar um sýkingar, meðal annars alvarlega 
heilasýkingu. Mikilvægt er að lesa bæklinginn og fara yfir þau varnaðarorð sem þar 
koma fram. 

• Læknirinn, lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingur á að afhenda þér MabThera 
öryggiskort í hvert skipti sem þú færð MabThera. 

• Hafðu öryggiskortið ávallt við höndina – til dæmis í veski eða handtösku. 
• Sýndu öryggiskortið í hvert skipti sem þú leitar til heilbrigðisstarfsmanns sem annast 

þig. Það á við alla lækna, lyfjafræðinga, hjúkrunarfræðinga og tannlækna sem þú 
leitar til – ekki aðeins sérfræðinginn sem ávísar MabThera handa þér. 

• Segðu maka þínum eða umönnunaraðila frá meðferðinni og sýndu þeim 
öryggiskortið, þar sem þeir gætu orðið varir við aukaverkanir sem þú tekur ekki eftir. 

• Geymdu öryggiskortið hjá þér í 2 ár eftir að þú færð síðasta skammtinn af MabThera. 
Þetta er nauðsynlegt vegna þess að áhrif MabThera á ónæmiskerfið geta enst í 
marga mánuði, svo hugsanlegt er að þú fáir aukaverkanir jafnvel eftir að meðferðinni 
með MabThera er lokið. 

• Mikilvægt er að leita strax til læknis ef vart verður við einkenni sýkingar. 
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