
Hvad skal jeg gøre med dette kort?
•  Opbevar altid dette kort på dig – f.eks. i din tegnebog eller 

pung
•  Vis dette kort til enhver læge, sygeplejerske eller tandlæge,

som er involveret i din behandling – og ikke kun til den læge,
der udskriver Truxima til dig

Opbevar dette kort på dig i 2 år efter, at du har fået den sidste 
Truxima-dosis. Dette skyldes, at bivirkningerne kan forekomme 
�ere måneder efter, du har fået behandling

Hvornår må jeg ikke få Truxima?
Du må ikke få Truxima, hvis du har en aktiv infektion eller 
alvorlige problemer med dit immunsystem.

Fortæl din læge eller sygeplejerske, hvis du får eller tidligere har 
fået medicin, som kan påvirke dit immunsystem. Dette 
inkluderer kemoterapi.

Hvad er symptomerne på en infektion?
Hold øje med følgende mulige symptomer på en infektion:
•  Feber eller vedvarende hoste
•  Vægttab
•  Smerter uden at du er kommet til skade
•  Generel følelse af utilpashed eller sløvhed
Du skal omgående fortælle din læge eller sygeplejerske, hvis 
du oplever nogle af disse symptomer. Du skal også fortælle 
dem om din Truxima-behandling

Hvorfor har jeg fået dette kort?
Dette lægemiddel kan øge din risiko for at få infektioner. Dette 
kort fortæller dig:
•  Hvad du skal vide, før du får Truxima
•  Symptomer på en infektion
•  Hvad du skal gøre, hvis du tror, at du er ved at få en infektion
På bagsiden oplyser kortet også om dit navn samt din læges 
navn og telefonnummer.På bagsiden oplyser kortet også om dit 
navn samt din læges navn og telefonnummer.

Truxima (Rituximab)-patientkort
for ikke-onkologiske indikationer



Hvad har jeg ellers brug for at vide?
Truxima har i sjældne tilfælde forårsaget en alvorlig 
hjerneinfektion, som kaldes ”Progressiv multifokal 
leukoencefalopati” (PML). Denne infektion kan være dødelig.
•  Symptomer på PML inkluderer:

-  Forvirring, hukommelsestab eller koncentrationsbesvær
-  Balancetab eller ændringer i din måde at gå eller tale på
-  Nedsat styrke eller svækkelse af den ene side af din krop
-  Sløret syn eller synstab

Du skal omgående fortælle din læge eller sygeplejerske, hvis du 
oplever nogle af disse symptomer. Du skal også fortælle dem 
om din Truxima-behandling.

Hvor kan jeg få mere information?
Se indlægssedlen i Truxima-pakken for mere information.

Dato for behandlingsstart og kontaktoplysninger

Dato for seneste infusion: ················································································

Dato for første infusion: ····················································································

Patientens navn: ···································································································
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Lægens navn: ········································································································

Lægens tlf. nr.: ·······································································································

Sørg for altid at have en liste over al din medicin med til ethvert 
besøg hos lægen eller andet sundhedspersonale. 
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du har nogle 
spørgsmål angående informationen på dette kort.


