Var god visa upp det här kortet för
den sjukvårdspersonal som behandlar dig

Risk för överkänslighet mot spår av
kaninproteiner – försiktighet vid användning
Den här patienten har ordinerats Ruconest™ för
behandling av akuta attacker av hereditärt angioödem. Ruconest™ är en rekombinant C1-esterashämmare, som erhållits från mjölk från genmodiﬁerade kaniner och innehåller spår av kaninproteiner.
Innan behandlingen av den här patienten påbörjades, testades patienten negativt för IgE mot kaninepitel (kaninmjäll). Detta test skall upprepas årligen
eller efter 10 behandlingar, det som först inträffar,
eller om symptom på kaninallergi utvecklas.
Var god följ alltid noga nedanstående
rutiner vid behandling av den här patienten:
1. Övervaka patienten med avseende på kliniska
tecken och symptom på överkänslighet.
2. Administrera omedelbart akutvård vid anafylaktiska
reaktioner eller chocktillstånd.
3. Informera patienten om de allmänna tecknen på
en överkänslighetsreaktion, t ex nässelutslag, generaliserad urticaria, tryck över bröstet, väsljud, hypertoni och anafylaxi, och om att kontakta sjukvården
om något av dessa symptom uppstår. Diskutera
med patienten vilken skillnaden är från en hereditär
angioödem-attack.
4. Be patienten att han/hon alltid bär med sig detta
kort och visar upp det för den sjukvårdspersonal
som behandlar honom/henne för akuta attacker av
hereditärt angioödem.
Mer information ﬁnns i utbildningsmaterialet och i
produktresumén, samt kan erhållas från din lokala
representant Swedish Orphan Biovitrum, telefonnummer: 08-697 20 00.
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Jag har en sjukdom som heter
hereditärt angioödem (HAE)
Patientens namn
Personnummer
Vikt
Min HAE-specialist eller -vårdgivare är
Namn
Telefonnummer
Jag har fått diagnosen hereditärt angioödem (HAE), som
yttrar sig som återkommande, ödematösa attacker orsakade av en brist på endogen C1-esterashämmare. Om
jag inte erhåller korrekt behandling, kan HAE-attackerna
allvarligt påverka mitt hälsotillstånd om den ödematösa
svullnaden uppstår i t ex orofarynx och/eller larynx.

Datum och resultatet för mitt senast tagna IgE antikroppstest mot kaninepitel (kaninmjäll)
Datum
Resultat
Datum och Ruconest™-dos som använts
under mina tidigare behandlingar
Behandlingsnr.
och -datum
mm/dd/åå

Behandlingsnr.
och -datum
mm/dd/åå

Dose

Dose

1

U

6

U

2

U

7

U

3

U

8

U

4

U

9

U

5

U

10

U

Uppsök din läkare för att upprepa IgE-testet efter var
10:e Ruconest™-behandling, eller om ditt senaste IgEtest togs för över ett år sedan, eller om du misstänker
att du har utvecklat en kaninallergi. Läs också den
ytterligare information som ﬁnns i bipacksedeln.
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