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KEYTRUDA®
(pembrolizumab)
Kan orsaka vissa allvarliga
biverkningar. Du kan få mer än en
biverkning på samma gång.

Kontakta omedelbart din läkare om du upplever
någon biverkning eller något symptom, även
sådana som inte finns nämnda på detta kort.
Din läkare kan ordinera andra läkemedel för att
förhindra allvarligare komplikationer och lindra
symtomen. Din läkare kan behöva senarelägga
nästa behandlingstillfälle med KEYTRUDA eller
avbryta behandlingen med KEYTRUDA.

Lungor
• Andnöd
• Smärta i bröstet
• Hosta

Tarmar
• Diarré eller tätare tarmtömningar än normalt
• Svart tjärliknande, klibbig avföring eller avföring med blod
eller slem
• Kraftig magsmärta eller ömmande mage
• Illamående eller kräkning

Njurar
• Förändringar i mängden eller färgen på din urin

Lever
•
•
•
•
•
•

Illamående eller kräkning
Minskad aptit
Smärta på höger sida av magen
Gulfärgad hud eller gula ögonvitor
Mörk urin
Större benägenhet att få blödningar eller blåmärken än
normalt

Typ 1-diabetes
• Ökad aptit eller törst
• Behov av att kissa oftare
• Viktminskning

Hormonkörtlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjärtklappning
Viktminskning eller viktökning
Ökad svettning
Håravfall
Köldkänsla
Förstoppning
Djupare röst
Muskelsmärtor
Yrsel eller svimning
Huvudvärk som inte försvinner eller ovanlig huvudvärk

Hud
•
•
•
•
•

Hudutslag
Klåda
Hudblåsor
Fjällande hud eller sår
Sår i munnen, i näsan, i halsen eller kring könsorganen

Infusionsreaktioner
•
•
•
•

Andnöd
Klåda eller utslag
Yrsel
Feber

Andra organ
• Ögon: synförändringar
• Muskler: muskelvärk eller svaghet
• Hjärta: andfåddhet, oregelbundna hjärtslag, känsla av
trötthet eller smärta i bröstet
• Bukspottkörteln: buksmärta, illamående och kräkning
• Nerver: tillfällig inflammation som orsakar smärta, svaghet
och förlamning i armar och ben
• Avstötning av transplanterat organ efter behandling med
pembrolizumab (tala om för din läkare om du har genomgått
en organdonation)
• Rubbning i immunförsvaret som kan påverka lungorna,
huden, ögonen och/eller lymfkörtlarna
• Hjärnan: inflammation som kan orsaka förvirring, feber,
problem med minnet eller krampanfall

Komplikationer hos personer med transplanterad
benmärg (stamceller) där donerade (allogena)
stamceller används.
•
Hudutslag
•
Inflammation i levern
•
Buksmärta
•
Diarré
VIKTIGT
• Du uppmanas att inte försöka diagnostisera eller behandla
biverkningarna eller symtom på egen hand.
• Ta alltid med dig detta kort, särskilt när du reser, när du
måste besöka akutmottagningen eller träffa en annan läkare
än din ordinarie.
• Var noga med att informera all hälso- och sjukvårdspersonal
du möter om att du behandlas med KEYTRUDA och att alltid
visa upp detta kort för dem.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta
kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny
säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera
de biverkningar du eventuellt får.

För ytterligare information, läs bipacksedeln för KEYTRUDA
som innehåller patientinformation. Finns på www.fass.se
samt www.ema.europa.eu.

Viktig kontaktinformation
Mitt namn

Mitt telefonnummer

Närmast anhörig (namn och telefonnummer)

Behandlande läkarens namn

Telefonnummer mottagningen

Telefonnummer utanför kontorstid

Viktig information till hälso- och
sjukvårdspersonal
Denna patient behandlas med KEYTRUDA
(pembrolizumab), som kan orsaka immunrelaterade
biverkningar i lungor, tarmar, lever, njurar,
hormonkörtlar, hud och i andra organ, samt ge
upphov till infusionsrelaterade reaktioner. Tidig
diagnos och hantering är avgörande för att minimera
eventuella konsekvenser av immunrelaterade
biverkningar.

För biverkningar som misstänks vara
immunrelaterade utför lämplig utvärdering för att
bekräfta etiologin eller utesluta andra orsaker.
Baserat på biverkningens allvarlighetsgrad,
senarelägg behandling med KEYTRUDA och sätt in
kortikosteroider.

Särskilda riktlinjer för hantering av immunrelaterade
biverkningar finns i produktresumén för KEYTRUDA.
Samråd med en onkolog eller annan medicinsk
specialist kan vara till hjälp för hantering av
organspecifika immunrelaterade biverkningar.

Utvärdera patienter med avseende på kliniska tecken
eller symtom på pneumonit, kolit, hepatit, nefrit,
endokrinopatier (inklusive hypofysit, typ 1-diabetes
mellitus (inklusive diabetesketoacidos), hypotyreos
och hypertyreos) samt hudbiverkningar inklusive
Stevens-Johnson syndrom (SJS) och toxisk epidermal
nekrolys (TEN). Andra immunrelaterade biverkningar
som rapporterats hos patienter som behandlats med
KEYTRUDA inkluderar: uveit, artrit, myosit, myokardit,
pankreatit, Guillain-Barrés syndrom, avstötning
av transplanterade organ efter behandling med
pembrolizumab hos mottagare av organdonation,
myastent syndrom, hemolytisk anemi, sarkoidos och
encefalit samt komplikationer med allogen hematopoetisk
stamcellstransplantation.

Läs även produktresumén för KEYTRUDA som finns på
www.fass.se samt www.ema.europa.eu, eller ring Medicinsk
Information på +46 77 570 04 88 för ytterligare information.
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