
ÖRYGGISKORT 
FYRIR SJÚKLINGA

XELJANZ®

(tofacitinibsítrat)

Útgáfa: 03    Samþykktardagsetning: Febrúar 2020

Þetta lyf er undir sérstöku eftirliti til að nýjar upplýsingar um öryggi þess komist fljótt 
og örugglega til skila. Tilkynna skal Lyfjastofnun um allar aukaverkanir sem grunur 
er um að tengist lyfinu. 
Leiðbeiningar og eyðublöð fyrir aukaverkanatilkynningar eru á vef Lyfjastofnunar 
www.lyfjastofnun.is



• Á þessu korti eru mikilvægar öryggisupplýsingar sem 
þú þarft að vita af áður en meðferð með XELJANZ er 
hafin og hafa í huga meðan á henni stendur. Ef þú 
skilur ekki upplýsingarnar skaltu biðja lækninn eða 
lyfjafræðing að útskýra þær fyrir þér. 

• Berðu þetta kort alltaf á þér og sýndu það læknum og 
lyfjafræðingum sem þú leitar til, þar með talið í 
neyðartilvikum.

• Sjá frekari upplýsingar um lyfið í XELJANZ 
fylgiseðlinum sem fylgir lyfjapakkningunni.



Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita um ÖLL lyf sem þú 
notar, þ.m.t. lyf sem fengin eru með eða án lyfseðils, 
vítamín og fæðubótarefni. 

Sum lyf má ekki nota með XELJANZ. Ef þau eru notuð 
með XELJANZ geta þau breytt magni XELJANZ í 
líkamanum og það getur þurft að aðlaga XELJANZ 
skammtinn. Láttu lækninn vita ef þú notar lyf sem 
innihalda einhver af eftirtöldum virkum innihaldsefnum:

•    sýklalyf eins og rífampicín, notuð við meðferð 
bakteríusýkinga

•    flúkónazól, ketókónazól, notuð við meðferð 
sveppasýkinga



Ekki er ráðlagt að nota XELJANZ samhliða líffræðilegum 
lyfjum við iktsýki, sóragigt eða sáraristilbólgu eða öðrum 
lyfjum sem bæla ónæmiskerfið (t.d. azathiopríni, 
merkaptopúríni, takrólímus eða ciklósporíni). Notkun 
XELJANZ samhliða þessum lyfjum getur aukið hættu á 
ónæmisbælingu og sýkingum.

XELJANZ getur aukið hættu á sýkingum, sem geta orðið 
alvarlegar ef þær eru ekki meðhöndlaðar. Hætta á 
sýkingum getur verið aukin hjá þeim sem eru 65 ára og 
eldri, eru með sykursýki, langvinnan lungnasjúkdóm eða 
taka barkstera. Hugsanlega mun læknirinn stöðva 
meðferðina með XELJANZ.

XELJANZ meðferð getur aukið hættu á að þú fáir 
húðkrabbamein önnur en sortuæxli.



Láttu lækninn vita tafarlaust ef þú:

• Færð einkenni um blóðtappa í lungum eða bláæðum, 
svo sem skyndilega mæði eða öndunarerfiðleika, 
brjóstverk eða verk í efri hluta baks, þrota í fótlegg 
eða handlegg, verk eða eymsli í fótlegg, roða eða 
litarbreytingu á fótlegg eða handlegg meðan á 
notkun XELJANZ stendur

• Færð einkenni sýkinga, svo sem hita, þrálátan hósta, 
þyngdartap eða mikla þreytu. 

Meðan á meðferð með XELJANZ stendur



• Færð einhver einkenni ristils (herpes zoster-sýkingar), 
svo sem sársaukafull útbrot eða blöðrur á húð.

• Hefur verið í samneyti við berklaveikan einstakling.

• Færð nýjan húðvöxt eða einhverjar breytingar á 
núverandi fæðingarblettum og bólum.

• Færð einkenni millivefslungnasjúkdóms,  
svo sem mæði. 

• Færð ummerki eða einkenni frá kvið, svo sem 
magaverk, kviðverki, blóð í hægðum eða breytingar á 
hægðavenjum ásamt hita.

• Færð gula húð, ógleði eða uppköst. 

• Þarft/hefur í hyggju að fá bólusetningu. Þú mátt ekki 
fá ákveðnar gerðir bóluefna á meðan þú tekur 
XELJANZ.

• Verður þunguð eða hyggst verða þunguð. Ekki má 
nota XELJANZ á meðgöngu. Ráðleggja á konum á 
barneignaraldri að nota örugga getnaðarvörn meðan 
á meðferð með XELJANZ stendur og í a.m.k. 4 vikur 
eftir síðasta skammt. 

• Konur mega ekki hafa barn á brjósti meðan þær fá 
meðferð með XELJANZ.

Láttu lækninn vita tafarlaust ef þú:

Meðan á meðferð með XELJANZ stendur



• Færð einhver einkenni ristils (herpes zoster-sýkingar), 
svo sem sársaukafull útbrot eða blöðrur á húð.

• Hefur verið í samneyti við berklaveikan einstakling.

• Færð nýjan húðvöxt eða einhverjar breytingar á 
núverandi fæðingarblettum og bólum.

• Færð einkenni millivefslungnasjúkdóms,  
svo sem mæði. 

• Færð ummerki eða einkenni frá kvið, svo sem 
magaverk, kviðverki, blóð í hægðum eða breytingar á 
hægðavenjum ásamt hita.

• Færð gula húð, ógleði eða uppköst. 

• Þarft/hefur í hyggju að fá bólusetningu. Þú mátt ekki 
fá ákveðnar gerðir bóluefna á meðan þú tekur 
XELJANZ.

• Verður þunguð eða hyggst verða þunguð. Ekki má 
nota XELJANZ á meðgöngu. Ráðleggja á konum á 
barneignaraldri að nota örugga getnaðarvörn meðan 
á meðferð með XELJANZ stendur og í a.m.k. 4 vikur 
eftir síðasta skammt. 

• Konur mega ekki hafa barn á brjósti meðan þær fá 
meðferð með XELJANZ.



Ef þú hættir að taka XELJANZ þarftu að bera þetta kort á þér í 
a.m.k. 2 mánuði eftir að síðasti skammtur af XELJANZ er tekinn.

Nafn sjúklings:

Nafn læknis: 

Símanúmer læknis:

Netfang læknis: 

Upplýsingar um hvernig má/skal hafa 
samband við lækninn (fyllið út)
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