Пам’ятка для пацієнта, важлива інформація з мінімізації ризику інфекції та
застійна серцева недостатність при застосуванні Ерелзі (етанерцепт)
Ця Пам’ятка містить важливу інформацію щодо безпеки, яку Ви повинні
знати, перш ніж Вам призначать Ерелзі (етанерцепт), а також під час
лікування Ерелзі (етанерцептом).
Якщо ви не розумієте цю інформацію, попросіть свого лікаря пояснити її вам.
•

Покажіть цю Пам’ятку будь-якому лікарю, залученому до вашого лікування.

• Для отримання додаткової інформації див. Інструкцію для медичного
застосування Ерелзі (етанерцепт).
• Зберігайте цю Пам’ятку протягом 2 місяців після прийому останньої дози
Ерелзі (етанерцепт), оскільки після останньої дози Ерелзі (етанерцепт) можуть
виникати побічні реакції.
Інфекції
Ерелзі (етанерцепт) може збільшити ризик виникнення інфекцій, які можуть
бути серйозними.
• Не використовуйте Ерелзі (етанерцепт), якщо у вас є інфекція. У разі
сумнівів проконсультуйтеся з лікарем.
• Якщо у вас виникають симптоми, що вказують на інфекцію, такі як
лихоманка, постійний кашель, втрата ваги або млявість, негайно зверніться до
лікаря.
• Вам слід пройти обстеження на туберкульоз. Попросіть свого лікаря
записати нижче дати та результати вашого останнього обстеження на
туберкульоз:
Тест: ______________________________________________________________
Дата: ______________________________________________________________
Результати: ________________________________________________________
Тест: ______________________________________________________________
Дата: ______________________________________________________________
Результати: ________________________________________________________
Попросіть свого лікаря перерахувати інші лікарські засоби, які ви приймаєте та які
можуть збільшити ризик виникнення інфекцій.
_______________________________

_________________________________
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______________________________

________________________________

______________________________

________________________________

Застійна серцева недостатність
Якщо у вас виникають симптоми, що вказують на застійну серцеву
недостатність, або погіршення наявної застійної серцевої недостатності, такі як
задишка, набряк щиколоток, постійний кашель або втомлюваність, негайно
зверніться до лікаря.
Інша інформація (будь ласка, заповніть)
ПІБ пацієнта: ________________________________________________________
ПІБ лікаря: __________________________________________________________
Номер телефону лікаря: ______________________________________________
Важливо, щоб ви та ваш лікар записали торгову назву та номер серії вашого
лікарського засобу.
Торгова назва: _____________________________________________________
Номер серії: ________________________________________________________
Інструкція для медичного застосування лікарського засобу Ерелзі, наказ
МОЗ України від 22 червня 2022 року №1081. Реєстраційне посвідчення
№UA/19179/01/01, http://www.drlz.com.ua/
Ця інформація призначена для спеціалістів сфери охорони здоров’я, які
призначають Етанерцепт, і/або пацієнтів, які його застосовують.
Ця інформація може бути передана особисто зазначеним вище
спеціалістам сфери охорони здоров’я та/або пацієнтам.
На допомогу практикуючому лікарю.
Видано в межах програми з управління ризиками.
НЕ Є РЕКЛАМОЮ.
Відповідно до вимог Порядку здійснення фармаконагляду, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 27 грудня 2006 року №898, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19 грудня 2016 року за №1649/29779 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 26 вересня 2016 року №996) слід повідомляти про усі підозрювані побічні
реакції до Державного експертного центру МОЗ України за посиланням: https://aisf.dec.gov.ua/.
Для інформування про побічні реакції та/або відсутність ефективності лікарського засобу
представника заявника за телефоном, електронною адресою або за допомогою сайту: +380 (44)
389 39 30 (вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора зв’язку),
drugs_safety.ukraine@novartis.com, www.sandoz.ua. ТОВ «Сандоз Україна» м. Київ, пр. С.
Бандери, 28-А (літ. Г).
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