Contactgegevens
Naam patiënt:
Naam behandelend arts:
Telefoonnummer arts:
Startdatum behandeling satralizumab:

Enspryng® (satralizumab)
Patiëntenkaart

Meld bijwerkingen bij het
Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
 it medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor
D
dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit
medicijn verkrijgen. Neem contact op met uw arts als u last krijgt
van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de
bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands
Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl.
Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over
de veiligheid van dit medicijn. Bijwerkingen kunnen ook
altijd gemeld worden bij de afdeling Drug Safety & Medica
l Information van Roche Nederland B.V. via telefoon 0348‑438171.
Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op www.roche.nl/enspryng.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn.
Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College
ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

RMP 2.0 [6 oktober 2021]

Deze kaart bevat belangrijke
veiligheidsinformatie over
satralizumab


Deze informatie kan ook van toepassing
zijn op uw kind; lees in dat geval ‘uw kind’
op plaatsen waar ‘u’ staat.
Laat deze kaart zien aan elke zorgverlener
bij wie u onder behandeling bent.

Satralizumab verhoogt de kans
op infecties.

Belangrijke informatie voor
zorgverleners

Neem onmiddellijk contact op met uw arts
als u zich niet lekker voelt of tekenen
van een infectie opmerkt (met of zonder
koorts), zoals:

Deze patiënt heeft satralizumab
voorgeschreven gekregen, waardoor hij/zij
vatbaarder kan zijn voor infecties.

•


koude
rillingen, vermoeidheid, spierpijn,
een hoest die niet weggaat of een zere keel

•


huidklachten
zoals roodheid, zwelling,
gevoeligheid, pijn, of blaasjes of
zweren op uw lichaam

•
•

diarree, buikpijn of misselijkheid

een
branderig gevoel bij het plassen of
vaker moeten plassen dan normaal

Het is mogelijk dat uw volgende dosis
satralizumab uitgesteld moet worden als
u op dat moment een infectie heeft (zelfs
een verkoudheid).
Contactgegevens Roche - Tel: 0348 438171

•


Onderzoek
de patiënt bij het vermoeden
van een infectie.

•


Satralizumab
kan een verlaging veroorzaken
van bepaalde markers die gebruikt worden
bij het vaststellen van een mogelijke infectie,
bijv. aantal neutrofielen in het bloed,
C-reactief proteïne.

•

Neem zo snel mogelijk contact op met
de voorschrijvend arts - mogelijk moet
toediening van satralizumab worden
uitgesteld totdat de infectie onder
controle is.

Voor meer informatie over Enspryng
(satralizumab), zie de Samenvatting van
de productkenmerken (www.cbg-meb.nl).

