
Information til patienten
• Dette kort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du bør 

kende, før du starter behandling med Caprelsa og under behandling 
med Caprelsa.

• Vis dette kort til de læger, der er involveret i din behandling. Kontakt 
lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bi-
virkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i indlægssedlen. 
Du kan indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S
Websted: ww.meldenbivirkning.dk
Telefon: 4488 9595  
e-mail: dkma@dkma.dk

Caprelsa kan forårsage en ændring i dit hjertes elektriske aktivitet kaldet 
QTc-forlængelse, hvilket kan give uregelmæssig puls og livstruende 
forandringer i hjerterytmen.

Under behandling med Caprelsa kan der forekomme et hjernesyndrom 
kaldet reversibelt posteriort leukoencefalopatisyndrom (RPLS, også 
kaldet posteriort reversibelt encefalopatisk syndrom [PRES]).

Under behandling med Caprelsa skal du straks kontakte din læge 
eller fortælle det til din omsorgsperson, hvis du:
• Føler, at du er ved at besvime, er svimmel eller har uregelmæssig 

puls, da disse symptomer kan være forbundet med QTc-forlængelse
• Oplever hovedpine, anfald, kramper, forvirring, synsforstyrrelser eller 

problemer med at tænke klart, da disse symptomer kan skyldes RPLS

Du må ikke stoppe behandlingen med Caprelsa eller ændre din dosis, 
medmindre du får besked på det af din læge.

Hvis du har taget for mange Caprelsa-tabletter skal du straks kontakte 
din læge.

Approval ID: GZEMEA.CAPR.16.09.0455(1)  DOP: 2017



Patientkort
  Caprelsa® 

(vandetanib)
 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt 

tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle 
de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs i Caprelsas indlægsseddel for yderligere information.

Du skal sikre dig, at du har en liste over al din anden  
medicin med dig ved alle besøg hos din læge.

Patientens navn: 

Lægens navn: 

Lægens tlf. nr.: 

Startdato for Caprelsa-behandling: 

Patientes omsorgspersons navn: 

Patientes omsorgspersons tlf. nr.: 




