
Hav altid dette kort med dig.
Sikkerhedsoplysninger om JYSELECA®   
(fi lgotinib) til patienter. Dette lægemiddel er underlagt 

supplerende overvågning. Dermed 
kan der hurtigt tilvejebringes nye 
oplysninger om sikkerheden. Du kan 
hjælpe ved at indberette alle de 
bivirkninger, du får. Ved at indrap-
portere bivirkninger kan du hjælpe 
med at fremskaffe mere information 
om sikkerheden af dette lægemiddel. 
Se indlægssedlen angående, hvordan 
du indberetter bivirkninger. 

Advarselskort 
til patienten

Dette kort indeholder vigtige 
oplysninger til patienter om 
Jyselecas sikkerhed. Venligst læs 
patientinformationsbrochuren for 
yderligere oplysninger.

Hav altid dette kort med dig, mens 
du tager Jyseleca, og vis kortet til alle 
sundhedspersoner, der er involveret i din 
pleje eller behandling, fx en apoteker eller 
vagt-/skadestuelæge.

Besøg vores website:

www.jyseleca.eu
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Dit navn: 

Lægens navn (som ordinerede JYSELECA):

Lægens telefonnummer:

Dato du påbegyndte JYSELECA: Gå in på vår webbsida: 

Jyseleca-PAC-v1.0-07-2020

Patientinformationskort
Bär alltid med dig det här kortet
Säkerhetsinformation om Jyseleca®    
(filgotinib) för patienter.

 Detta läkemedel är föremål för 
utökad övervakning. Detta kommer att 
göra det möjligt att snabbt identifiera 
ny säkerhetsinformation. Du kan 
hjälpa till genom att rapportera de 
biverkningar du eventuellt får. Genom 
att rapportera biverkningar kan 
du bidra till att öka informationen 
om läkemedlets säkerhet. Se 
bipacksedeln om hur du rapporterar 
biverkningar. 

Detta kort innehåller viktig 
information för patienter om 
säkerheten för JYSELECA. Läs 
bipacksedeln för mer information.

www.jyseleca.eu

Ditt namn: 

Läkarens namn (som förskrev JYSELECA):

Läkarens telefonnummer:  

Datum då du började använda 
JYSELECA: 

Bär alltid med dig detta kort medan du 
tar JYSELECA och visa kortet för all hälso- 
och sjukvårdspersonal som är delaktig 
i din vård eller behandling, till exempel 
apotekspersonal eller akutläkare.

www.jyseleca.eu



Infektioner
• JYSELECA kan gøre en eksisterende 

infektion værre eller øge risikoen for at 
få en ny infektion. Fortæl det straks til 
lægen, hvis du bliver syg eller får tegn 
på en infektion såsom:

• Feber eller kulderystelser, ån-
denød, hoste, du er mere træt end 
sædvanligt – det kan være tegn på 
lungebetændelse

• Feber, svedeture, vægttab eller 
hoste, der ikke vil stoppe - det kan 
være tegn på tuberkulose (TB)

•  Et smertefuldt hududslæt med 
blister - det kan være tegn på helve-
desild (herpes zoster)

• Før du påbegynder Jyseleca, skal du 
spørge din læge, om du bør testes for 
TB, herunder inaktiv infektion 

• Fortæl det til lægen, hvis du for nylig 
har været i tæt kontakt med en person 
med TB

Graviditet, prævention og 
amning
JYSELECA må ikke tages under graviditet:

• Du skal anvende sikker prævention, mens 
du tager Jyseleca, og i mindst 1 uge efter 
du tager din sidste dosis

• Hvis du bliver gravid, mens du tager 
Jyseleca, eller du mener, at du kan være 
gravid, skal du holde op med at tage 
Jyseleca og straks tale med din læge

• Hvis du planlægger at blive gravid, skal du 
tale med din læge forinden

Du må ikke amme, mens du tager JYSELECA.

Indvirkning på fertilitet  
hos mænd
Det er muligt at Jyseleca kan sænke 
sædcelletallet  eller påvirke sædkvaliteten. 
Virkningerne på evnen til at blive far til  
et barn og reversibiliteten af mulige  
virkninger kendes ikke.

Tal med din læge, hvis du ønsker at bli- 
ve far til et barn, nu eller i fremtiden.

Blodpropper i venerne i 
benet eller lungerne  
• Fortæl det straks til lægen, hvis du får 

symptomer på blodpropper i dine ben eller 
lunger, såsom et smertefuldt, hævet ben, 
brystsmerter eller åndenød

Kolesterol
Forhøjet kolesterol udgør en vigtig risikofaktor 
for hjertesygdom. Lægen vil kontrollere dit 
kolesterolniveau under behandlingen med 
Jyseleca for at vurdere, om du har behov for 
kolesterolsænkende behandling.

Vacciner 
• Du bør ikke få visse (levende) vacciner (fx 

ZostavaxTM, der anvendes til at forebygge 
helvedesild), mens du tager JYSELECA

•  Tal med lægen eller apotekspersonalet om 
vacciner, før du påbegynder JYSELECA. De vil 
muligvis sikre sig, at du er opdateret med 
hensyn til vaccinationer 


