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KartęOstrzegawczą?
Lek MabThera może zwiększyć ryzyko rozwoju zakażeń. 
Karta Ostrzegawcza dla pacjenta zawiera ważne informacje:
• o których pacjent powinien wiedzieć 

przed leczeniem lekiem,
• jakie są objawy sugerujące wystąpienie zakażenia,
• co pacjent powinien zrobić w przypadku, gdy 

podejrzewa u siebie wystąpienie zakażenia.
Karta Ostrzegawcza zawiera również nazwisko pacjenta 
oraz nazwisko lekarza prowadzącego i jego numer telefonu.

jaKpacjentpOwinienpOstępOwać
zOtrzyManąKartąOstrzegawczą?
• Powinien mieć ją zawsze przy sobie – np. w portfelu 

czy portmonetce;
• Powinien ją pokazywać każdemu lekarzowi, w tym 

także lekarzowi stomatologowi lub pielęgniarce, 
prowadzącym jakiekolwiek leczenie, nie tylko lekarzowi 
specjaliście prowadzącemu leczenie lekiem MabThera.

Ponieważ działania niepożądane leku mogą wystąpić 
do kilku miesięcy po zakończeniu leczenia, Kartę Ostrze-
gawczą należy nosić przy sobie przez okres do 2 lat od czasu 
przyjęcia ostatniej dawki leku MabThera. 



KiedypacjentniepOwinienOtrzyMać
leKuMabthera?
Pacjent nie powinien być leczony lekiem MabThera, jeśli 
występuje u niego czynne zakażenie lub ma poważne pro-
blemy z układem odpornościowym.
Należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę, jeśli 
przyjmuje się lub wcześniej przyjmowało leki wpływa-
jące na układ odpornościowy, w tym leki stosowane 
w chemioterapii.

jaKiesąObjawysugerujące
wystąpieniezaKażenia?
Należy zwrócić uwagę na następujące objawy, mogące 
sugerować zakażenie:
• gorączka, uporczywy kaszel, 
• utrata masy ciała,
• ból bez urazu, 
• złe samopoczucie lub apatia.
jeślipojawi się jakikolwiek zobjawówsugerujących
wystąpienie zakażenia, należy natychmiast zgłosić
tolekarzowilubpielęgniarce.należytakżepoinformować
ichootrzymywaniulekuMabthera.

cOdOdatKOwOpacjent
pOwinienwiedzieć?
Bardzo rzadko lek MabThera może powodować cięż-
kie zakażenie mózgu nazywane postępującą wieloogni-
skową leukoencefalopatią (PML), które może zakończyć 
się śmiercią.
doobjawówpMlnależą:
• zaburzenia świadomości, utrata pamięci, kłopoty 

z myśleniem, 
• utrata równowagi lub zmiany w sposobie chodzenia czy 

mówienia, 
• spadek siły lub osłabienie jednej połowy ciała,
• niewyraźne widzenie lub utrata wzroku.
Jeśli pojawi się jakikolwiek z tych objawów, należy natych-
miast zgłosić to lekarzowi lub pielęgniarce. Należy także 
poinformować ich o otrzymywaniu leku MabThera.

gdzieMOgęuzysKaćwięcejinfOrMacji?
W celu uzyskania dalszych informacji należy zapoznać się 
z Ulotką dla Pacjenta.



infOrMacjedOtycząceleczenia
iOsObyleKarzaprOwadzącegO
Data podania ostatniej dawki leku:

Data podania pierwszej dawki leku:

Imię i nazwisko pacjenta:

Imię i nazwisko lekarza:

Numer telefonu lekarza:

Należy pamiętać, żeby podczas wizyty u lekarza mieć przy 
sobie listę wszystkich innych przyjmowanych leków.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących informacji 
zawartych w tej Karcie Ostrzegawczej należy o to zapytać 
lekarza lub pielęgniarkę.



Roche Polska Sp. z o.o.  
ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa,  
tel.: 22 345 18 88, fax: 22 345 18 74  
www.roche.pl

wszelkiepodejrzeniadziałańniepożądanychmożna
zgłaszaćdo:
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych. Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa 
Tel.: (22) 492 13 01, fax: (22) 492 13 09 
Adres mailowy: ndl@urpl.gov.pl

formularzzgłoszeniadziałanianiepożądanegodostępny
nastronie:
http://www.urpl.gov.pl/sites/default/files/Formularz_
zg_oszenia_niepo_danego_dzia_ania_produktu_leczni-
czego_0.doc

działanianiepożądanemożnazgłaszaćrównież 
podmiotowiodpowiedzialnemu.
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