Tedaviyi uygulayan doktorun telefon numarası:
Tedaviyi uygulayan doktorun adı:
Merkez adı:
Teriflunomidin ilk reçetelendiği tarih:
Hastanın adı:

HASTA KARTI
Bu Hasta Kartı teriflunomid® tedavisi alırken farkında
olmanızı gerektiren önemli güvenlik bilgilerini içermektedir.
Lütfen tüm bilgiler için hasta broşürüne bakınız.
Genel kılavuz
Lütfen bu kartı tıbbi bakımınızda rol oynayan
tüm doktorlara veya sağlık uzmanlarına gösteriniz
(ör. acil bir durumda).
Referans: 1- Teriflunomid Kısa Ürün Bilgisi
Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan
etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç
Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.

Önemli yan etkiler
Bu ilaç karaciğer işlevinizi ve kanınızda bulunan ve
enfeksiyonlarla mücadelede önemli olan bazı hücreleri
etkileyebilir. Bu nedenle, tedaviye başlamadan önce ve
daha sonra düzenli aralıklarla bir kan testi ve kan basıncı
kontrolü yapılmalıdır.

Aşağıdaki belirtilerden herhangi biri varsa, lütfen hemen
doktorunuza başvurunuz:
Derinizin ya da göz aklarınızın renginde sarılaşma, koyu renkli idrar,
mide bulantısı veya kusma ve karın ağrısı. Bu durumda karaciğerinizle
ilgili bir sorun yaşıyor olabilirsiniz.
Yüksek ateş, titreme, üşüme, vücut bezlerinde şişme, idrar akışında
azalma ya da ağrı veya kafa karışıklığı. Bu durumda vücudunuzda
bir enfeksiyon olabilir.

Yalnızca kadın hastalar için: Gebelik
Hamile iseniz ya da hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız
teriflunomid tedavisine başlamayınız. Doktorunuz emin olmak
için bir gebelik testi yapmanızı isteyebilir.
Teriflunomid tedavisi sırasında güvenilir bir doğum kontrol
yöntemi kullanınız.
Gebe kalırsanız ya da gebe olduğunuzu düşünüyorsanız, derhal doktorunuzla
iletişime geçiniz.
Gebelik durumunda, doktorunuz teriflunomid vücudunuzdan hızla ve yeterli
ölçüde uzaklaştırılması için bazı ilaçlarla tedavi önerebilir.
Ayrıca, emzirmeyi planlıyorsanız ya da emziriyorsanız da doktorunuzla
görüşmeniz gerekmektedir.

