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LÍMIÐ Á FORSÍÐU

LÍMIÐ Á BAKSÍÐU

Kynning

Idacio er lyf sem ætlað er til að meðhöndla 
sjúkdóma sem tengjast ónæmiskerfinu.

Idacio meðferð getur verið virk gegn þessum 
sjúkdómum, sumir einstaklingar geta fengið 
eina eða fleiri aukaverkanir. Það er mikilvægt 
að þú talir við lækninn þinn um mögulegan 
ávinning og mögulegar aukaverkanir
Idacio meðferðar. 

Þetta getur verið misjafnt milli einstaklinga. 

Meðan á meðferð með Idacio stendur

Til að Idacio hafi þá verkun sem leitast er eftir 
og til að gæta öryggis fyrir þig, skaltu vera í 
reglulegu sambandi við lækninn þinn og ræða 
við hann um meðferðina. Láttu lækninn strax 
vita af öllum breytingum á ástandi þínu.

• Ert með eða hefur verið með krabbamein.

• Hefur dofa, náladofa eða vandamál sem
tengjast taugakerfi, svo sem heila- og
mænusigg (MS sjúkdóm).

Læknirinn þinn athugar hvort þú sért með
einkenni berkla áður en meðferð með Idacio
hefst. Þú gætir þurft að fá meðferð við berklum
áður en þú byrjar að taka Idacio.

Það mun tryggja að þú fáir tafarlaust rétta 
umönnun sem dregur úr hættu á að 
aukaverkanir verði verri.

Idacio verkar á ákveðna bólgusjúkdóma. Það 
hefur áhrif á þann hluta ónæmiskerfisins 
sem bregst við bólgu. Þessi hluti ónæmis-
kerfisins tekur einnig þátt í vörnum gegn 
sýkingum. Þess vegna getur Idacio valdið því 
að líklegra er að sýkingar komi fram eða að 
sýkingar sem fyrir eru versni, svo sem kvef 
eða alvarlegri sýkingar, svo sem berklar

Krabbamein

Sýkingar

•  Hafðu kortið alltaf meðferðis og í 4 mánuði
eftir síðustu inndælingu Idacio.

•  Sýndu kortið öllum heilbrigðisstarfsmönnum
sem þú ferð til.

•  Vinsamlega skrifaðu athugasemd í kortið um
öll berklapróf eða berklameðferðir sem þú
hefur fengið

•  Tilgangur þessa korts er að segja þér frá
hugsanlegum aukaverkunum Idacio.

•  Alvarlegar aukaverkanir sem gætu komið fram
eru meðal annars sýkingar, krabbamein og
vandamál í taugakerfi.

• Þetta eru ekki allar mögulegar aukaverkanir
Idacio.

Áður en meðferð með Idacio hefst

Láttu lækninn vita um öll heilsufarsvandamál 
sem þú gætir verið með og öll lyf sem þú tekur. 
Þetta mun hjálpa þér og lækninum þínum að 
ákveða hvort Idacio henti þér.

•  Ert með sýkingu eða einkenni sýkingar (svo
sem hita, sár, þreytu eða tannvandamál).

• Ert með berkla eða hefur haft samneyti við
einhvern með berkla.

Bólusetningar

• Þú mátt fá bóluefni, þó ekki lifandi bóluefni.

• Ef þú færð Idacio á meðgöngu er mikilvægt 
að upplýsa lækni barnsins áður en barnið 
þitt fær bóluefni. Barnið þitt á ekki að fá 
lifandi bóluefni eins og BCG (notað gegn 
berklum) innan 5 mánaða frá því þú fékkst 
síðustu Idacio inndælingu á meðgöngunni.

•  Það er mikilvægt að þú hafir samband við
lækninn um leið og þú finnur óvenjuleg
einkenni.

•  Margar aukaverkanir, þar með taldar 
sýkingar, má meðhöndla ef þú upplýsir 
lækninn strax þar um.

• Ef þú færð aukaverkanir mun læknirinn 
ákveða hvort þú haldir meðferð áfram 
eða ekki. Það er mikilvægt að tala við 
lækninn til að sjá hvað er best fyrir þig.

• Allra nýrra sjúkdóma sem þú ert með.
• Nýrra lyfja sem þú ert að taka.
• Áformaðra skurðaðgerða og annarra aðgerða.

• Þar sem aukaverkanir geta komið eftir
síðasta Idacio skammtinn þinn skaltu tilkynna
öll óvenjuleg einkenni í allt að 4 mánuði eftir
síðustu inndælinguna með Idacio.

Hafðu samband við lækni vegna:

Idacio getur valdið alvarlegum aukaverkunum:

• Ef þú tekur Idacio geta líkur á ákveðnum
gerðum krabbameins aukistAllra nýrra
sjúkdóma sem þú ert með.

Kvillar í taugakerfi

• Sumir hafa fengið nýja taugakerfiskvilla
eða versnun taugakvilla meðan á Idacio
meðferð stendur, svo sem heila og
mænusigg (MS sjúkdómur).



Krabbamein

Nafn þitt:  

Nafn læknis sem ávísaði Idacio:

Símanúmer læknis:  

Vinsamlega lestu fylgiseðilinn með Idacio
til að fá frekari upplýsingar. Þetta eru ekki 
allar mögulegar aukaverkanir sem geta 
komið fram við notkun Idacio. 

Aukaverkanir (framhald)

Ábending:  

Berklapróf og meðferð

Merktu í reitinn ef þú hefur verið
prófuð/prófaður fyrir berklum:

 JÁ (Spurðu lækninn ef þú ert ekki viss)

Merktu í reitinn ef þú hefur einhvern tíma 
fengið jákvætt berklapróf:

     JÁ (Spurðu lækninn ef þú ert ekki viss)

Merktu í reitinn ef þú hefur einhvern tíma 
tekið einhver lyf til að meðhöndla eða 
fyrirbyggja berkla:

     JÁ (Spurðu lækninn ef þú ert ekki viss)

Vinsamlega lestu fylgiseðilinn með Idacio 
til að fá frekari upplýsingar. Leitaðu til 
læknisins eða annars heilbrigðisstarfsfólks 
ef spurningar vakna.

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar 
um öryggi lyfsins komist fljótt og örugglega til skila. Allir 
geta hjálpað til við þetta með því að tilkynna aukaverkanir 
sem koma fram.

Hafðu tafarlaust samband við lækninn 
þinn eða fáðu læknisaðstoð ef þú færð 
einhver af eftirtöldum einkennum 
alvarlegra aukaverkana:

Sýkingar

• Hiti, hrollur, óvenjuleg svitamyndun,
lasleiki, meiri þreyta en venjulega, ógleði
eða uppköst, niðurgangur, kviðverkur,
minnkuð matarlyst eða þyngdartap, hósti
eða hósti með blóði eða slími, mæði, sviði
við þvaglát, sár, vöðvaverkir,
tannvandamál.

• Nætursviti, bólgnir kirtlar í hálsi,
handarkrika, nára eða á öðrum stöðum,
þyngdartap, nýtt eða breytt útlit
húðeinkenna (svo sem fæðingarblettir
eða freknur), óvenjulegur og mikill kláði.

Kvillar í taugakerfi

• Dofi eða náladofi, sjónbreytingar,
vöðvamáttleysi, óvenjulegt sundl.

Segðu lækninum þínum frá öllum 
óvenjulegum einkennum sem þú færð á 
meðferð með Idacio. Þetta eru ekki öll 
möguleg einkenni þessara aukaverkana.

Dagsetning fyrstu Idacio inndælingar: 

Lotunúmer Idacio inndælingarinnar:

Upplýsingar fyrir þig
og heilbrigðisstarfsmenn þína

Skammtur þinn af Idacio inndælingu

Dagsetning síðustu Idacio inndælingar
(ef þú ert hætt/hættur að taka Idacio) 

Fylltu inn upplýsingarnar þínar og heilbrigðisstarfsfólksins
sem tengist lyfjaumsjá þinni.

Minnisatriði (athugasemdir og spurningar fyrir lækninn)


	26340 patient cover HR
	26340 patient insert HR



