
Kontakt podaci

Moje ime

Moj broj telefona

Obavijest za zdravstvene radnike: Za hitne 
slučajeve, trenutno se liječim lijekom ENHERTU.
Kontakt podaci mog liječnika:

Ime liječnika

Broj telefona liječnika u ordinaciji

Ime medicinske sestre

Broj telefona medicinske sestre u ordinaciji 

  Ova kartica za bolesnika će  
Vam pomoći da prepoznate 
simptome plućnih tegoba koje 
se mogu pojaviti tijekom liječenja 
lijekom ENHERTU.

  Pročitajte ove informacije prije 
nego što počnete primati lijek 
ENHERTU i prije svake infuzije.

  Karticu morate uvijek nositi sa 
sobom i pokazati je svakom  
liječniku čiju pomoć tražite  
(na primjer, ako je liječnik kojem 
obično odlazite nedostupan ili  
ste na putu).

Na kartici nisu 
navedene sve  
moguće nuspojave.

  Za više informacija o  
nuspojavama pročitajte  
Uputu o lijeku za ENHERTU  
ili se obratite svom liječniku.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječ-
nika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku mo-
guću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave 
možete prijaviti izravno Agenciji za lijekove i medicinske proi-
zvode (HALMED) putem internetske stranice www.halmed.hr ili 
potražite HALMED mobilnu aplikaciju putem Google Play ili Apple 
App Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti 
u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Kartica za bolesnika
za lijek ENHERTU  
(trastuzumab derukstekan)

Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao 
uvjet za stavljanje lijeka ENHERTU u promet, u cilju dodatne mi-
nimizacije važnih odabranih rizika. Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne za-
mjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom 
pakiranju ovog lijeka. Za potpune informacije prije primjene lije-
ka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom pakiranju lijeka i 
na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje 
brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih 
sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Upute za prijavljivanje 
dostupne su na www.halmed.hr

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stra-
nicama Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u 
dijelu Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika.
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Važne moguće plućne 
tegobe koje se mogu 
pojaviti tijekom  
liječenja ovim lijekom

U bolesnika koji se liječe lijekom 
ENHERTU može postojati rizik od 
ozbiljnih i potencijalno smrtonosnih 
nuspojava u vidu plućnih tegoba. 
Kako bi se taj rizik smanjio, plućne 
tegobe važno je rano otkriti i liječiti.

Važno je da odmah nazovete ili 
posjetite liječnika u zdravstve-
noj ustanovi u kojoj se liječite 
ako tijekom liječenja opazite 
bilo koji od sljedećih znakova  
i simptoma navedenih niže:

• kašalj

• nedostatak zraka

• vrućica 

•  drugi problemi s disanjem bilo 
da su novi ili se pogoršavaju.

Morate što prije potražiti liječničku 
pomoć. Ni u kojem slučaju ne  
smijete pokušati sami liječiti nave-
dene simptome. 

Prije početka liječenja 
lijekom ENHERTU 
i prije svake infuzije  

Obavijestite svog liječnika  
o svim:

  plućnim ili srčanim tegobama koje 
imate ili ste imali, osobito ako ste 
ikad imali plućne tegobe u povije-
sti bolesti, uključujući upalu pluća 
pod nazivom intersticijska bolest 
pluća (IBP)

  ostalim zdravstvenim problemima 
koje imate ili ste imali

  lijekovima koje uzimate, što uklju-
čuje lijekove na recept i lijekove 
u slobodnoj prodaji, vitamine i 
biljne pripravke. Morate znati 
koje lijekove uzimate. Napravite 
popis lijekova tako da ga možete 
pokazati liječniku. 
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