
Pidä tämä kortti aina mukanasi.

    JYSELECA® valmisteen (filgotinibi) 
turvallisuutta koskevaa tietoa potilaille.

  Tähän lääkevalmisteeseen koh-
distuu lisäseuranta. Tällä tavalla voi-
daan havaita nopeasti turvallisuutta 
koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa 
ilmoittamalla kaikista mahdollises-
ti saamistasi haittavaikutuksista. 
Ilmoittamalla haittavaikutuksista 
voit auttaa saamaan enemmän tietoa 
tämän lääkevalmisteen turvallisuu-
desta. Ks. pakkausselosteesta, miten 
haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Potilaskortti

Tämä kortti sisältää tärkeää tietoa 
potilaille Jyseleca-valmisteen 
turvallisuudesta. Lue lisätietoja 
pakkausselosteesta.

Pidä tämä kortti aina mukana Jyseleca- 
hoidon aikana ja näytä tämä kortti kaikille 
hoitoosi osallistuville terveydenhuollon 
ammattilaisille, esimerkiksi apteekkihenki-
lökunnalle ja ensihoitolääkärille.

www.sivusto: 

www.jyseleca.eu
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Oma nimi: 

Jyseleca-valmistetta määränneen  
lääkärin nimi: 
 

Lääkärin puhelinnumero: 

Jyseleca-hoidon aloituspäivämäärä: 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



Infektiot
•  JYSELECA saattaa pahentaa olemassa 

olevaa infektiota tai suurentaa uuden 
infektion todennäköisyyttä. Kerro heti 
lääkärille, jos sairastut tai havaitset 
infektion merkkejä, kuten:

•  kuumetta tai vilunväristyksiä, 
hengenahdistusta, yskää, tavallista 
voimakkaampaa väsymystä – nämä 
voivat olla keuhkokuumeen oireita.

•  kuume, hikoilu, laihtuminen tai 
yskä, joka ei parane – nämä voivat 
olla tuberkuloosin oireita.

•  kivulias rakkulainen ihottuma – 
tämä saattaa olla vyöruusun oire.

•  Ennen Jyseleca-hoidon aloittamista 
kysy lääkäriltä, onko sinut testattava 
tuberkuloosin varalta, myös piilevän 
infektion varalta.

•  Kerro lääkärille, jos olet äskettäin ollut 
läheisessä kosketuksessa henkilön 
kanssa, jolla on tuberkuloosi.

Raskaus, ehkäisy ja imetys
JYSELECA-valmistetta ei saa käyttää ras-
kauden aikana:

• Käytä tehokasta ehkäisyä Jyseleca-hoidon  
  aikana ja vähintään 1 viikon ajan viimei 
  sen annoksen ottamisen jälkeen.
•  Jos tulet raskaaksi Jyseleca-hoidon 

aikana tai epäilet olevasi raskaana, 
lopeta Jyseleca-valmisteen ottaminen ja 
keskustele heti lääkärin kanssa.

• Jos suunnittelet raskautta, keskustele  
  lääkärin kanssa etukäteen.

Älä imetä Jyseleca-hoidon aikana.

Vaikutus miesten hedel-
mällisyyteen
On mahdollista, että Jyseleca saattaa 
vähentää siittiömäärää tai vaikuttaa 
siittiöiden laatuun. Vaikutuksia kykyyn 
siittää lapsi ja mahdollisten vaikutusten 
palautuvuutta ei tunneta.

Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat 
tulla isäksi nyt tai tulevaisuudessa.

Jalkojen laskimoiden tai 
keuhkojen veritulpat  
•  Kerro heti lääkärille, jos sinulla ilmenee 

jaloissa tai keuhkoissa veritulpan oireita, 
kuten jalkasi muuttuu kivuliaaksi ja 
turpoaa tai jos sinulla ilmenee rintakipua 
tai hengenahdistusta.

Kolesteroli
Korkea kolesteroli on merkittävä sy-
dänsairauden riskitekijä. Lääkäri seuraa 
kolesteroliarvojasi Jyseleca-hoidon aikana. 
Tämä auttaa päättämään, tarvitsetko hoitoa 
kolesteroliarvojen pienentämiseen.

Rokotteet  
•  Sinulle ei pidä antaa tiettyjä (eläviä) ro-

kotteita (esimerkiksi vyöruusua ehkäisevää 
ZostavaxTM-rokotetta) Jyseleca-hoidon 
aikana.

•  Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökun-
nan kanssa rokotuksista ennen Jyseleca-hoi-
don aloittamista. He haluavat ehkä varmis-
taa, että rokotuksesi ovat ajan tasalla.


