
Dette patientkort er et krav til RoActemra produktlicens og inde
holder vigtig information om sikkerhed, som du, som patient, eller 
forældre/værge skal være opmærksom på før, under og efter 
behandling med RoActemra.

 Vis altid kortet til læger og sundhedspersonale, der behandler 
dig eller dit barn

For mere information læs indlægssedlen for RoActemra, der også 
indeholder instruktion om, hvordan du skal tage RoActemra, eller i 
folderen Information til patienter.

Patientkort - RoActemra® (tocilizumab)

Dato for behandling med RoActemra*

Start:  ______________________________________

Seneste behandling:  ______________________________________

Administrationsvej:

Intravenøs infusion           Subkutan injektion     

Næste behandling: ____________________________________

*Det er vigtigt, at du medbringer en liste over anden medicin du eller 
dit barn får til alle aftaler på hospitalet.

 Tal med lægen eller andet sundhedspersonale, om eventuelle 
vaccinationer du eller dit barn kan have behov for at få, inden 
behandlingen med RoActemra påbegyndes

 Patienten eller forældre/værge til sJIA eller pJIA patienten bør 
søge lægehjælp, hvis der opstår symptomer, som kunne tyde 
på tuberkulose (såsom vedvarende hoste, vægttab, mild feber) 
under eller efter behandling med RoActemra. Du eller dit barn 
bør være screenet for tuberkulose og fundet negativ inden 
behandling med RoActemra påbegyndes

 Mindre børn med pJIA eller sJIA kan have svært ved at forklare 
deres symptomer, og forældrene/værgen skal derfor straks kon
takte lægen, hvis barnet uden umiddelbar grund har det skidt

 Hvis du eller dit barn har en infektion (også selvom det bare er 
en forkølelse), når det er tid til næste behandling, skal du tale 
med lægen om behandlingen bør udsættes 

Infektioner
Du eller dit barn må ikke få RoActemra, hvis du eller dit barn har 
en aktiv alvorlig infektion. Tidligere infektion kan blusse op under 
behandling med RoActemra.

Kontaktinformationer

Patientens navn:  ____________________________________

Lægens navn:  ____________________________________

Lægens telefonnr.:  ____________________________________

Opbevar dette kort på dig i mindst 3 måneder efter din eller dit 
barns sidste behandling med RoActemra. 
Der kan opstå bivirkninger i nogen tid efter den sidste behandling. 
Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, og tidligere har fået  
behandling med RoActemra, skal du kontakte lægen.



Levertoksicitet
Hvis du har en leversygdom, bør du tale med din læge. Din læge vil 
måske tage en blodprøve for at undersøge din leverfunktion, før du 
får RoActemra.

Leverproblemer: Det er almindeligt at se stigninger i et bestemt re
sultat af blodprøven, som kaldes leverenzymer, hos patienter, der får 
RoActemra. Du vil blive fulgt tæt med blodprøver for at se, om der er 
ændringer i niveauet af leverenzymer, mens du får RoActemra, og 
din læge vil træffe de nødvendige foranstaltninger.

I sjældne tilfælde har patienter oplevet alvorlige og livstruende lever
problemer, hvoraf nogle har krævet en levertransplantation.

Sjældne bivirkninger, som kan ses hos 1 ud af 1.000 patienter, 
er betændelse i leveren (hepatitis) og gulsot. En meget sjælden 
 bivirkning, som kan ses hos 1 ud af 10.000 patienter, er leversvigt.

Du skal straks kontakte lægen, hvis du opdager gulfarvning af hud 
eller øjne, hvis du får mørkebrunfarvet urin, smerter eller hævelser i 
den øverste højre side af maven, eller hvis du føler dig meget træt og 
forvirret. Det er ikke sikkert, du får nogle symptomer, men så vil lægen 
kunne se det på stigning i leverenzymer i din blodprøve.

Indberetning af bivirkninger
Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med din/ 
barnets læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også  
mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i indlægssedlen. Du 
eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til 
Lægemiddel styrelsen, se indlægsseddel. Ved at indrapportere 
bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om 
sikkerheden af dette lægemiddel.

Dette informationsmateriale er påkrævet, som en betingelse i markedsførings-
tilladelsen for RoActemra for at yderligere minimere vigtige udvalgte risici.

Allergiske reaktioner
Alvorlige allergiske reaktioner, inklusive anafylaksi, er indberettet i 
forbindelse med RoActemra. Sådanne reaktioner kan være sværere, 
og eventuelt dødelige, hos patienter, der tidligere har oplevet aller
giske reaktioner under behandling med RoActemra.

Komplikationer ved betændelse i udposninger i 
mave-tarmkanalen  
Patienter, der bruger RoActemra, kan udvikle komplikationer ved 
betændelse i udposninger i mavetarmkanalen, som kan blive 
alvorlige, hvis de ikke behandles.

 Søg straks lægehjælp, hvis du eller dit barn udvikler mave
smerter eller kolik med ændret afførringsmønster, eller hvis der 
er blod i afføringen

 Informer lægen, hvis du eller dit barn har, eller tidligere har 
haft, sår i mavetarmkanalen eller betændelse i udposninger på 
mavetarmkanalen (divertikulitis)

Under en intra
venøs infusion 
overvåger sund
hedspersonalet 
nøje, om du får 
symptomer på en 
allergisk reaktion.

Lægen vil vurdere, om du selv kan 
tage den subkutane indsprøjtning med 
 RoActemra derhjemme.

Du må ikke tage den næste dosis før 
end du har informeret din læge OG 
lægen har fortalt dig, at du kan tage næste 
dosis, hvis du selv administrerer derhjemme 
og du har oplevet symptomer, der tyder på 
allergisk reaktion.

Hvis du får en anafylaktisk reaktion eller en anden svær 
 allergisk reaktion, skal du straks søge lægehjælp og admini
stration af RoActemra skal straks stoppes og behandling med 
RoActemra skal afbrydes permanent. Ét eller flere symptomer 
på en anafylaktisk reaktion inkluderer:

 Udslæt, kløe eller nældefeber
 Stakåndethed eller vejrtrækningsbesvær
 Hævede læber, tunge eller ansigt
 Brystsmerter eller trykken for brystet
 Svimmelhed eller mathed
 Svære mavesmerter eller opkastning
 Meget lavt blodtryk

IV infusion
(på klinikken)

SC injektion
(på klinikken eller derhjemme)
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