PATIËNTENWAARSCHUWINGSKAART VOOR ERELZI (ETANERCEPT)
Deze patiëntenwaarschuwingskaart bevat belangrijke
veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn vóór
en tijdens de behandeling met Erelzi. Als u iets niet begrijpt,
kunt u uw arts om uitleg vragen.
• Laat deze kaart zien aan alle artsen bij wie u onder
behandeling bent.
• Zie voor meer informatie ook de bijsluiter van Erelzi.

GEBRUIK BIJ KINDEREN EN
JONGEREN TOT 18 JAAR
(onder de 62,5 kg)
Erelzi mag niet worden toegediend aan kinderen en
jongeren tot 18 jaar die minder wegen dan 62,5 kg. Als u
hierover nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan uw arts.

INFECTIES
Erelzi kan het risico op infecties vergroten.
Dit kan ernstig zijn.
• Als u al een infectie heeft, mag u niet worden behandeld
met Erelzi. Overleg in geval van twijfel met uw arts.
• Als u symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op een
infectie, zoals koorts, hardnekkige hoest, gewichtsverlies
of lusteloosheid, roep dan onmiddellijk medische hulp in.
• U moet worden getest op tuberculose (TBC). Vraag uw arts
om de datum en de uitslag van uw meest recente TBC-test
hieronder op te schrijven:
Test:
Datum:
Uitslag:
Test:
Datum:
Uitslag:

• Vraag uw arts om andere geneesmiddelen te noteren die
bij u het risico op infectie kunnen vergroten.

CONGESTIEF HARTFALEN
Als u symptomen ontwikkelt die kunnen wijzen op
congestief hartfalen of verergering van bestaand
congestief hartfalen, zoals kortademigheid, gezwollen
enkels, hardnekkige hoest of vermoeidheid, roep dan
onmiddellijk medische hulp in.

Overige informatie (a.u.b. invullen):
Naam patiënt:
Naam arts:
Telefoonnummer arts:
Draag deze kaart bij u vanaf het begin van de
behandeling met Erelzi tot twee maanden na uw
laatste dosis. Bijwerkingen kunnen namelijk ook
nog voorkomen na het toedienen van uw laatste
dosis Erelzi.
Het is van groot belang dat u samen met uw
arts de merknaam en het batchnummer van uw
geneesmiddelen noteert.

