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  Detta patientkort hjälper dig 
att identifiera symtom på 
lungbesvär som du kan få 
med ENHERTU®.

  Läs denna information innan 
du får ENHERTU® första  
gången och före varje 
behandling. 

  Du ska alltid ha med dig 
detta kort och visa det för 
alla läkare som du träffar 
(t.ex. om din ordinarie läkare 
inte är tillgänglig eller om  
du är på resa).



Läs bipacksedeln  
för ENHERTU® 

eller tala med läkaren
för mer information  
om biverkningar.

Alla biverkningar 
anges inte på  
detta kort.



Viktiga möjliga  
lungbesvär som  
kan förekomma  
vid behandling

Patienter som behandlas med 
ENHERTU® kan löpa risk för 
allvarliga och eventuellt dödliga 
lungbiverkningar. Tidig upp-
täckt och behandling av lung-
besvär är viktig för att minska 
denna risk.

Det är viktigt att omedel-
bart ringa eller att uppsöka 
läkare om du får något av 
följande tecken eller sym-
tom under behandlingen:



• hosta, 

• andnöd, 

• feber

•  eller andra nya eller för-
värrade andningsbesvär.

Uppsök snarast medicinsk vård. 
Du ska under inga omständig-
heter försöka behandla dessa 
symtom själv. 



Innan du påbörjar 
behandlingen med 
ENHERTU® och före 
varje behandling 

Tala med läkaren om

  Eventuella lung- eller hjärtbe-
svär som du har eller tidigare 
har haft, särskilt om du tidi-
gare har haft lungbesvär, däri-
bland en inflammation i lung-
orna som kallas interstitiell 
lungsjukdom. 

  Andra eventuella medicinska 
besvär som du har eller tidi-
gare har haft.



  Alla läkemedel som du tar, 
inklusive receptbelagda och 
receptfria läkemedel, vita-
miner och örttillskott. Det är 
viktigt att du känner till vilka 
läkemedel du tar. Ha en lista 
över dem som du kan visa 
läkaren.  



Kontaktinformation

Mitt namn

Mitt telefonnummer

För hälso- och sjukvårdsper-
sonal: Vid nödfall: jag be-
handlas för närvarande med 
ENHERTU®. Kontaktinforma-
tion till min läkare:

Namn på min läkare

Telefonnummer till min läkare

Namn på min sjuksköterska:

Telefonnummer till min sjuksköterska


