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Hvad du bør vide om MabThera® 
 

 

Vigtig sikkerhedsinformation til patienter 
(eller til forældre/værger for pædiatriske 
patienter), der behandles med MabThera  

 Denne brochure indeholder vigtig sikkerhedsinformation.  

 Du bør læse indlægssedlen for yderligere information om mulige 
bivirkninger ved brug af MabThera.  
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Om denne brochure 
Oplysningerne i denne brochure er for patienter (eller til forældre/værger for 
pædiatriske patienter), der får MabThera for reumathoid artritis, 
granulomatose med polyangiitis eller mikroskopisk polyangiitis eller 
pemphigus vulgaris. Læs denne brochure grundigt - det er vigtigt for dig at 
kende til de fordele og risici ved MabThera.  

Denne brochure vil: 
 

 besvare spørgsmål du måske har om de potentielle risici ved MabThera 
- dette vil hjælpe dig og din læge med at beslutte, om det er den rette 
behandling for dig 

 fortælle dig om MabThera 
 fortælle dig, hvad du behøver at vide, før du får MabThera 
 fortælle dig om vigtige bivirkninger, som du har brug for at være 

opmærksom på - dette inkluderer en sjælden, men alvorlig 
hjerneinfektion kaldet ”progressiv multifokal leukoencefalopati” eller 
PML 

 fortælle dig, hvilke symptomer der er ved en infektion og PML  
 fortælle dig, hvad du skal gøre, hvis du tror, du er ved at få en infektion 

eller PML 
 fortælle dig om patientkortet 
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Hvad du bør vide om MabThera 

 

Om MabThera 

MabThera påvirker dit immunforsvar, og kan gøre dig mere tilbøjelig til at få 
en infektion. Nogle infektioner kan være alvorlige og kræve behandling. 
 

Hvad MabThera anvendes til 

MabThera bruges til at behandle forskellige lidelser i dit immunforsvar. For 
yderligere oplysninger om brugen af MabThera, se indlægssedlen. 

 

Om at få MabThera 

MabThera administreres som infusion i venen.  

Som al anden medicin kan MabThera give bivirkninger, selvom det ikke er 
alle, der får dem, og de fleste er ikke alvorlige.  

 hvis du får MabThera i kombination med andre lægemidler, kan nogle 
af de bivirkninger, du måtte få, skyldes den anden medicin 

 nogen bivirkninger kan være alvorlige og kræve behandling. I sjældne 
tilfælde har nogle af disse bivirkninger ført til dødsfald 

Hvis nogen af bivirkningerne bliver alvorlige, giv omgående besked til din 
læge, apotekspersonale eller sygeplejerske. Hvis du har yderligere 
spørgsmål, så spørg din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken.  

Sørg for at have en liste over al din medicin med dig. Du bør vise den til alle, 
der giver dig lægehjælp, såsom en læge, apotekspersonale, sygeplejerske 
eller tandlæge.  
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Før behandling med MabThera 
Giv besked til lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager 
MabThera, hvis du har eller nogensinde har haft nogen af følgende:  

 

Infektioner 
Giv besked til din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du 
får MabThera, hvis du:  

 har en aktiv infektion (også en mild infektion, såsom en almindelig 
forkølelse). Din læge, apoteket eller sygeplejersken kan bede dig om at 
vente, indtil infektionen er væk, inden du får MabThera  

 får mange infektioner eller har tidligere haft mange infektioner  
 har eller har haft en alvorlig infektion, såsom tuberkulose, blodforgiftning 

(sepsis) eller enhver anden tilstand, der svækker immunforsvaret 
 har en tilstand, som kan gøre dig mere tilbøjelig til at få en alvorlig 

infektion, der kræver behandling  

 
Andet 
Giv besked til din læge, apotekspersonale eller sygeplejerske, før du får 
MabThera, hvis du:  

 har hjertesygdom 
 har vejtrækningsproblemer  
 er gravid, ønsker at blive gravid eller er ammende 
 har, eller har haft, viral hepatitis eller anden leversygdom  
 har haft unormale resultater fra prøver af blod og urin  
 

Medicin 
Giv besked til din læge, apotekspersonale eller sygeplejerske, før du får 
MabThera, hvis du:  

 tager medicin for højt blodtryk 
 tager, eller tidligere har taget, lægemidler, der kan påvirke immunforsvaret, 

som f.eks. medicin, der påvirker dit immunforsvar kaldet ”immun-
supprimerende stoffer” eller en type kræftbehandling kaldet kemoterapi 

 har fået kemoterapi, der kan påvirke dit hjerte (kardiotoksisk kemoterapi) 
 tager eller for nylig har taget anden medicin (også håndkøbs- og 

naturlægemidler)  
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Vaccinationer 
Giv besked til din læge, apotekspersonale eller sygeplejerske, før du får 
MabThera, hvis du:  

 tror du muligvis snart skal vaccineres, inklusive vaccinationer, som kræves 
til rejser til andre lande  

Nogen vacciner bør ikke gives på samme tid som MabThera eller i flere 
måneder efter du har modtaget MabThera. Din læge vil undersøge, om du 
skal have nogen vaccinationer, før du får MabThera.  

Fortæl din læge, apoteket eller sygeplejersken, hvis noget af ovenstående 
gælder for dig. Hvis du ikke er sikker, så tal med din læge, apoteket eller 
sygeplejersken, før du får MabThera. 

 

 

 

Under og efter behandling med MabThera 
MabThera kan påvirke dit immunforsvar og kan gøre dig mere tilbøjelig til at 
få en infektion. Nogle infektioner kan være alvorlige og kræve behandling.  

Infektioner 
Giv omgående besked til din læge, apotekspersonale eller 
sygeplejerske, hvis du får følgende mulige tegn på infektion: 

 har en høj feber med eller uden kuldegysninger  
 har en hoste, som ikke vil forsvinde  
 oplever vægttab 
 har smerter, når du ikke er kommet til skade  
 har generel følelse af utilpashed, træthed eller lavt energiniveau  
 har brændende smerte ved vandladning 

 
Fortæl din læge, apoteket eller sygeplejersken, hvis nogen af ovenstående 
tegn på infektion gælder for dig.  
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Alvorlig hjerneinfektion – kaldet progressiv multifokal 
leukoencephalopati (PML)  
I meget sjældne tilfælde har patienter, der behandles med MabThera udviklet 
en alvorlig hjerneinfektion, kaldet progressiv multifokal leukoencephalotpati 
eller PML. Dette kan resultere i svære handicap og kan være dødelig.  

PML skyldes en virus. Virusset findes i kroppen hos de fleste raske voksne, 
men ligger i dvale og er derfor normalt harmløs. Man ved ikke, hvorfor 
virusset aktiveres hos nogen personer, men det kan måske hænge sammen 
med et nedsat immunforsvar.   

 

Giv omgående besked til din læge, apotekspersonale eller 
sygeplejerske, hvis du får følgende tegn på mulig PML: 

 forvirring, hukommelsestab eller problemer med at tænke klart  
 tab af balance eller en ændring i måden du går eller taler på 
 nedsat styrke eller svaghed på den ene side af kroppen  
 sløret syn eller tab af syn  

 
Fortæl omgående din læge, apotekspersonale eller sygeplejerske, hvis du får 
nogen af de ovenstående tegn på mulig PML under behandlingen eller i op til 
2 år efter din sidste dosis af MabThera. 
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Patientkort 

Patientkortet indeholder vigtig sikkerhedsinformation om, hvad du skal være 
opmærksom på før, under og efter behandling med MabThera.  

 din læge, apotekspersonale eller sygeplejerske bør give dig et MabThera 
patientkort hver gang, du får en MabThera infusion  

 hav altid patientkortet på dig – gem det f.eks. i din pung eller taske  

 vis patientkortet til enhver, der giver dig lægehjælp. Dette inkluderer 
enhver læge, apotekspersonale, sygeplejerske eller tandlæge, der 
behandler dig – ikke kun den speciallæge, der ordinerer din MabThera  

 fortæl dine nærmeste eller din plejer om din behandling, og vis dem 
patientkortet. De lægger måske mærke til symptomer, som du ikke selv er 
opmærksom på 

 du bør have dit patientkort på dig i 2 år efter, at den sidste MabThera 
behandling er givet. Dette skyldes, at effekten af MabThera på 
immunforsvaret kan vare ved i flere måneder, så bivirkninger kan 
forekomme, selv når du ikke længere bliver behandlet med MabThera  
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