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Din guide till 
YERVOY ™ (ipilimumab)

Patientbroschyr

YERVOY™ (ipilimumab) innehåller den aktiva substansen ipilimumab, ett 
protein som hjälper ditt immunsystem att attackera och förstöra cancerceller.

Denna guide är utformad för att hjälpa dig att identifiera alla typer av 
biverkningar som kan uppstå under din behandling med YERVOY.

Du har blivit ordinerad YERVOY för att behandla avancerat melanom (en typ 
av hudcancer). 

Denna patientbroschyr finns även som interaktiv webbsida:  
http://pwa.ltd/yervoy-pat-SE

• YERVOY kan orsaka allvarliga biverkningar i olika delar av kroppen som omedelbart 
måste behandlas, oberoende av allvarlighetsgrad.

• Symtom kan inkludera diarré, gulfärgning av hud och ögonvitor, hudutslag med eller 
utan klåda, dimsyn, ögonsmärta, muskelsvaghet, domningar eller stickningar i ben, 
armar eller ansikte eller huvudvärk.

• Innan du får behandling, informera din läkare om ditt fullständiga sjukdomstillstånd.

• Ring din läkare omedelbart om du utvecklar något av de symtom som nämns i denna 
broschyr, eller andra symtom, eller om symtomen håller i sig eller blir värre.

• Bär alltid med dig Patientkortet och visa det för alla läkare du träffar.

• Ytterligare information om YERVOY finns i bipacksedeln.

  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 eventuella biverkningar till din läkare. 
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Denna guide inkluderar ett Patientkort. Bär alltid med dig Patientkortet  
och visa det för alla läkare du träffar (till exempel om din vanliga läkare  
inte är tillgänglig eller om du är ute och reser).

Introduktion
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Läkarens namn:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Telefonnummer:  ........................................................................................................................................................................................................................................

Sjuksköterskans namn: ...................................................................................................................................................................................................................

Telefonnummer:  ........................................................................................................................................................................................................................................

Kontakta din läkare på detta nummer

Viktiga biverkningar som  
kan uppstå av behandlingen    

Det är viktigt att du meddelar din läkare omedelbart om du har, eller utvecklar, 
någon av de biverkningar som listas här nedanför.

Tidig behandling av biverkningar minskar risken för att YERVOY-behandlingen 
tillfälligt eller permanent måste stoppas och möjliggör istället att du kan få ut 
maximal effekt av behandlingen.

Meddela också din läkare om biverkningarna förvärras, även om de inte verkar 
allvarliga eller om du är osäker på om det är en biverkning.1

Om biverkningar uppstår sker det oftast under de 12 första veckorna av  
behandlingen. Dock kan biverkningar vara fördröjda och utvecklas veckor eller 
månader efter sista behandlingsdosen.1

MAGE OCH TARM1

• diarré (vattnig, lös eller mjuk avföring),  

blodig eller mörkfärgad avföring 

• fler tarmtömningar än vanligt

• smärta eller ömhet i magen eller buken, 

kräkningar eller illamående

ÖVRIGT1

• feber, huvudvärk, trötthet

• blödningar

• beteendeförändringar (t.ex. minskad  

sexuell lust, irritation eller glömska)

LEVER1

• gulfärgade ögon eller hud (gulsot) 

• smärta på höger sida i magtrakten

• mörk urin

NERVER1

• muskelsvaghet

• domningar eller stickningar i ben, armar  

eller ansikte

• yrsel, svimning eller svårigheter att vakna

HUD1

• hudutslag med eller utan klåda, torr hud 

• blåsor och/eller flagnande hud, munsår

• svullnad i ansiktet eller lymfkörtlarna

ÖGON1

• rödögdhet

• ögonsmärta

• synproblem eller dimsyn

• Försök inte under några omständigheter att behandla dessa symtom själv.  
Sök medicinsk hjälp.

• Bär alltid med dig Patientkortet och visa upp för alla läkare du träffar (till 
exempel om din vanliga läkare inte är tillgänglig eller om du är ute och reser).
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Patientkort

YERVOY TM

(ipilimumab)

   YERVOY är föremål för utökad övervakning för att 
snabbt kunna identifiera ny säkerhetsinformation. 

Du kan hjälpa till genom att rapportera eventuella 
biverkningar till din läkare.

Patientbroschyren finns även som interaktiv webbsida: 
http://pwa.ltd/yervoy-pat-SE
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Före behandlingen kontrollerar din läkare:
• om du tar kortikosteroider eller annan behandling som påverkar immunsystemet

• om du tar några läkemedel som hindrar blodet från att levra sig (antikoagulerande medel) 

• din leverfunktion

• din sköldkörtelfunktion

• om du har en autoimmun sjukdom (ett tillstånd där kroppen angriper sina egna celler) 

• ditt allmäntillstånd för att kunna avgöra om du är lämplig för behandlingen 

• om du har eller har haft en kronisk virusinfektion i levern, inklusive: 

– hepatit B (HBV) 

– hepatit C (HCV) 

• om du har en infektion med humant immunbristvirus (HIV) eller förvärvat immunbrist-
syndrom (AIDS) 

Tala om för din läkare om du är gravid, ammar eller planerar att bli gravid.1

1. Bipacksedeln för YERVOY

Vad du kan vänta dig i samband  
med din behandling

Denna guide inkluderar ett Patientkort. Bär alltid med dig Patientkortet  
och visa det för alla läkare du träffar (till exempel om din vanliga läkare  
inte är tillgänglig eller om du är ute och reser).

För mer information, se bipacksedeln för YERVOY i förpackningen eller på www.fass.se  
eller ring Medicinsk Information på Bristol-Myers Squibb 08-585 07 304.

Var du kan hitta mer information
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