Patiëntenkaart

UW NIEUWE
COPD BEHANDELING
Lees ook aandachtig de bijsluiter voordat
u met dit geneesmiddel begint.

q Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.
U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren. Dit geldt ook voor mogelijke
bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum
Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van
dit geneesmiddel.

GEACHTE PATIËNT/VERZORGER,
UW LONGARTS HEEFT U ROFLUMILAST VOORGESCHREVEN.
IN DEZE PATIËNTENKAART VINDT U BELANGRIJKE
INFORMATIE OVER DIT GENEESMIDDEL. DEZE KAART
VERVANGT DE BIJSLUITER NIET, DUS LEES
OOK DE BIJSLUITER GOED.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt als een aanvullende behandeling
voor COPD (chronisch obstructieve longziekte), dus naast uw bestaande
behandeling met luchtwegverwijders.
WAT IS BELANGRIJK OM AAN UW LONGARTS/
LONGVERPLEEGKUNDIGE TE VERTELLEN?

Vertel het uw longarts/longverpleegkundige als u één van onderstaande aandoeningen
heeft of heeft gehad:
- kanker
- slapeloosheid, angst, paniekaanval, depressie, zelfmoordgedachten of -gedrag
- multiple sclerosis of SLE (systemische lupus erythematosus)
- infectie met tuberculose, herpes (virale infectie), herpes zoster (gordelroos),
hepatitis (leverontsteking), HIV (humaan immunodeficiëntievirus).
Vertel uw longarts/longverpleegkundige ook als u tijdens de behandeling verschijnselen
krijgt die wijzen op:
- slapeloosheid, angst, paniekaanval (noem alle verschijnselen tijdens zo’n aanval),
depressie, veranderingen in de gemoedstoestand of het gedrag, zelfmoordgedachten of -gedrag
- ernstige ontsteking
Informeer alstublieft uw longarts/longverpleegkundige als u
andere medicijnen gebruikt waar zij/hij niet vanaf weet.

Bij sommige patiënten kan roflumilast een onbedoeld gewichtsverlies veroorzaken (niet
veroorzaakt door een dieet of oefenprogramma). Weeg uzelf daarom regelmatig en
noteer uw gewicht op de achterkant van deze patiëntenkaart.
Neem deze patiëntenkaart mee met elk bezoek aan uw longarts/longverpleegkundige,
zodat deze uw gewicht kan controleren.

GELIEVE UW GEWICHT REGELMATIG
TE CONTROLEREN EN TE NOTEREN.
OM DE 2 WEKEN IS AANBEVOLEN
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Lokale vertegenwoordiger: AstraZeneca BV, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM Den Haag.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Zweden.
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