
Kontaktoplysninger

Mit navn

Mit telefonnummer

Til sundhedspersoner: I tilfælde af 
en nødsituation: jeg bliver aktuelt 
behandlet med ENHERTU®.
Min læges kontaktoplysninger:

Navn på min læge

Lægens telefonnummer på hospitalet

Navn på min sygeplejerske

Sygeplejerskens telefonnummer 
på hospitalet

  Dette patientkort hjælper 
dig med at identifi cere 
symptomer på evt. lunge-
problemer, du kan opleve 
med ENHERTU®.

  Læs disse oplysninger, 
inden du begynder at få 
ENHERTU® og før hver 
infusion. 

  Du skal altid have dette kort 
på dig og vise det til alle 
læger, du konsulterer (for 
eksempel hvis din sædvan-
lige læge ikke er tilgængelig, 
eller hvis du er ude at rejse).

Læs venligst 
indlægssedlen for ENHERTU®, 

eller kontakt lægen for 
yderligere oplysninger 

om bivirkninger.
ENHERTU® Patientkort 
vedr. mulige lungeproblemer

PatientkortIkke alle de mulige 
bivirkninger er 
anført på dette kort.
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Vigtige mulige 
lunge problemer, 
som kan opstå med 
din behandling

Patienter i behandling med 
ENHERTU® kan have risiko for 
alvorlige og potentielt dødelige 
lungebivirkninger. Det er vigtigt 
tidligt at opdage og behandle 
lungeproblemer for at ned-
sætte denne risiko. 

Det er vigtigt straks at rin-
ge til eller besøge lægen 
på den på forhånd aftalte 
sundhedsfacilitet, hvis du 
bemærker nogle af de føl-

gende tegn og symptomer 
under behandlingen:

• Hoste, 

• stakåndethed, 

• feber 

•  eller andre nye eller 
forværrede vejrtræknings-
problemer

Du skal snarest muligt søge 
lægehjælp. Du må under ingen 
omstændigheder selv forsøge at 
behandle disse problemer. 

Før du begynder 
behandlingen med 
ENHERTU® og før  
hver infusion 

Fortæl lægen om 

  Eventuelle lunge- eller hjerte-
problemer, du har eller tidli-
gere har haft, især hvis du har 
en historik med lungeproble-
mer, herunder lungebetæn-
delse, som kaldes interstitiel 
lungesygdom (ILD). 

  Eventuelle andre medicinske 
problemer, du har eller tidli-
gere har haft.

  Alle de lægemidler, du tager, 
herunder receptpligtige og 
ikke-receptpligtige lægemid-
ler, vitaminer og naturlæge-
midler. Du skal vide, hvilke 
lægemidler du tager. Skriv 
dem ned på en liste, som  
du kan vise til lægen. 
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