
•  Ha detta kort i närheten när du behandlas
med IDACIO®, och de följande 70 dagar efter
den sista injektionen.

•  Visa kortet för all sjukvårdspersonal som du
har kontakt med.

•  Var god gör en notering på insidan av kortet
om alla tuberkulostest eller behandlingar som
du fått.

Introduktion
IDACIO® används för behandling av sjukdomar 
som har med immunförsvaret att göra. 
Medan IDACIO® kan vara effektiv i att behandla 
dessa sjukdomar kan vissa patienter få en eller 
flera biverkningar. Det är viktigt att prata med 
din läkare om möjliga fördelar och möjliga 
biverkningar med IDACIO®. Dessa kan vara olika 
för varje person.

Detta kort beskriver vissa av de biverkningar 
som du kan få när du tar IDACIO®. Exempel på 
allvarliga biverkningar som kan förekomma 
är infektioner, cancer och problem med 
nervsystemet. Nämnda är inte alla möjliga 
biverkningar med IDACIO®.

Innan behandling med IDACIO®

Tala om för din läkare om du har några 
hälsoproblem eller om du tar några läkemedel. 
Det underlättar för dig och din läkare att ta 
beslut om IDACIO® är rätt för dig.

Berätta för din läkare om du:
•  Har en infektion eller infektionssymtom, såsom

feber, sår, utmattning eller tandproblem.

•  Har tuberkulos, eller om du varit i kontakt med
någon som har tuberkulos.

•  Har eller har haft cancer.

•  Har domningar, stickningar eller problem med
nervsystemet, såsom multipel skleros.

Din läkare bör försäkra sig om att du inte har 
tecken eller symtom på tuberkulos innan du 
påbörjar IDACIO®-behandlingen. Om du har 
tuberkulos behöver sjukdomen behandlas innan 
IDACIO®-behandlingen kan påbörjas.

Vaccinationer
•  Du får ta vaccinationer, förutom levande

vacciner.

•  Om du använde IDACIO® medan du var gravid
är det viktigt att du informerar din bebis läkare
innan din bebis får något vaccin.
Din bebis får inte ges ett levande vaccin, som
en BCG-vaccination (som används för att
förebygga tuberkulos) inom 5 månader efter
din senaste injektion med IDACIO® under din
graviditet.

Under behandlingen med IDACIO®

För att säkerställa att IDACIO® fungerar rätt 
och säkert för dig bör du underrätta din läkare 
regelbundet för att berätta hur du mår.

Håll din läkare informerad om hur IDACIO-
behandlingen fungerar för dig

•  Det är viktigt att du kontaktar din läkare
omgående när du upptäcker några ovanliga
symtom. Det säkerställer att du får rätt vård,
vilket minskar risken att en biverkning förvärras.

•  Många biverkningar, inklusive infektioner,
kan begränsas om du informerar din läkare
omgående.

•  Om läkaren kan bekräfta att du har en biverkan
kommer denne avgöra om du ska fortsätta med
IDACIO®-behandlingen eller inte. Det är viktigt
att du pratar med din läkare för att upptäcka
vad som passar just dig.

•  Eftersom biverkningar kan förekomma efter att
du tagit den sista dosen IDACIO®, informera din
läkare om eventuella problem du kan få upp till
70 dagar efter din sista injektion med IDACIO®.

Informera din läkare om:
•  Varje ändring i din hälsa du upplever.

•  Varje nytt läkemedel du tar.

•  Om du ska genomgå en operation.

Vissa personer som behandlas med IDACIO® 
kan få allvarliga biverkningar, som:

Infektioner
IDACIO® angriper delar av immunförsvaret 
som tar hand om inflammationer, vilket 
betyder att du kan ha ett försvagat 
immunförsvar mot vissa infektioner. Detta 
kan göra att du löper större risk för att 
utveckla infektioner eller att befintliga 
infektioner förvärras, såsom förkylningar 
eller i allvarligare fall tuberkulos.

Cancer
IDACIO® kan öka risken för att få vissa typer 
av cancer.

Relaterade symptom:
Nattliga svettningar, svullna körtlar i halsen, 
armhålor, ljumskar eller andra områden, 
viktnedgång, nya eller förändrade hud- 
förändringar (t.ex. födelsemärken eller 
fräknar), onormal svår klåda.

Biverkningar fortsätter på nästa sida



Information till dig och vårdpersonalen:

Ditt namn:

Förskrivande läkares namn:

Telefonnummer:

Indikation: 

Datum för den första IDACIO-injektionen: 

IDACIO-dosering:

Datum för den sista IDACIO-injektionen: 

Tuberkulos (TBC)-tester och behandling

Kryssa i denna ruta om du någon gång 
testats för TBC:

JA (Fråga din läkare om du är osäker)

Kryssa i denna ruta om du någon gång 
testats positivt för TBC:

JA (Fråga din läkare om du är osäker)

Kryssa i denna ruta om du någon gång 
har fått tabletter för att behandla eller 
förebygga TBC:

JA (Fråga din läkare om du är osäker)

Var god läs IDACIO-bipacksedel för mer 
information. Tala med din läkare om du har 
några frågor.

Anteckningar (kommentarer eller frågor till din läkare)

Problem med nervsystemet
IDACIO® kan öka risken för att utveckla 
problem med nervsystemet eller att 
befintliga problem förvärras, t. ex. multipel 
skleros.

Relaterade symptom:
Domningar eller stickningar, synförändringar, 
muskelsvaghet, ovanlig yrsel.

Se hela listan med biverkningar som kan 
uppstå vid IDACIO®-behandling i IDACIO®s 
bipacksedel.

Biverkningar. Fortsättning från andra sidan

Ta omgående kontakt med din läkare om 
du får några av dem följande symtom:
•  Feber, frossa, ovanliga svettningar,

känner dig dålig eller mer trött än
normalt, illamående eller kräkningar,
diarré, ont i magen, aptitlöshet eller
viktförlust, hosta eller upphostningar
av blod eller slem, andnöd, problem att
urineria, hudsår, sår, muskelkramper
eller tandproblem.


