
IMLYGIC®

(talimogene laherparepvec)

Gelieve deze kaart altijd bij u te houden. 

Toon deze kaart bij elke consultatie 
of ziekenhuisopname aan de 
beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg (arts, verpleegkundige).
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WAARSCHUWINGSKAART 
VOOR DE PATIËNT

Naam van de patiënt: 

Naam van de arts die IMLYGIC® heeft voorgeschreven: 

Telefoonnummer van de arts: 

Naam van het centrum/de instelling (indien van toepassing): 

Startdatum van de behandeling met IMLYGIC®: 

IMLYGIC® lotnummer Datum van de toediening(en)

Fabrikant van het geneesmiddel en vergunninghouder: Amgen Europe B.V., 
Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nederland. 

Deze patiënt wordt behandeld met IMLYGIC®



Contacteer de arts (zie voorkant voor naam en telefoonnummer) als u of één van uw 
naasten een herpeslaesie vertoont (bijv. een koortslip). 

De laesie kan worden onderzocht om vast te stellen of deze door IMLYGIC® is 
veroorzaakt. IMLYGIC® is gevoelig voor aciclovir (antiviraal geneesmiddel) en een 
eventuele infectie kan met dit geneesmiddel worden behandeld op aanraden van 
uw arts.  

INFORMATIE VOOR DE BEROEPSBEOEFENAREN IN DE GEZONDHEIDSZORG:
Dit materiaal bevat niet alle informatie. Voor de volledige informatie, lees 
aandachtig de SKP vooraleer IMLYGIC® voor te schrijven (en/of te gebruiken en/of 
af te leveren). De volledige en geactualiseerde tekst van deze SKP en van het RMA 
zijn beschikbaar op de website www.fagg.be, rubriek “BIJSLUITER en SKP van een 
geneesmiddel” en via de link “RMA-Materialen (Risk Minimisation Activities)”.

INSTRUCTIES VOOR DE PERSOON DIE IMLYGIC® TOEDIENT: 
Bij de eerste toediening van IMLYGIC® moet een nieuwe kaart worden ingevuld. 
Noteer bij iedere toediening van IMLYGIC® het overeenkomstige lotnummer op deze 
kaart. Gelieve de patiënt een nieuwe kaart te geven als dat nodig is gedurende de 
behandeling.

Verschijnselen en symptomen van een herpesinfectie

•  Pijn, branderig of tintelend gevoel in een blaasje rond 
de mond of geslachtsorganen (bijv. koortslip), of op 
een vinger of de oren met of zonder korst

•  Oogpijn, gevoeligheid voor licht, afscheiding uit de 
ogen, rode ogen, tranen of wazig zien

•  Zwakte in armen of benen
•  Extreme sufheid (slaperigheid)
•  Koorts in combinatie met hoofdpijn
•  Braken
•  Geestelijke verwardheid
•  Geheugenverlies
•  Convulsies
Vertel het direct aan uw arts als u tijdens of na 
behandeling met IMLYGIC® een van deze symptomen 
hebt. U dient de normale hygiëne in acht te nemen om 
te voorkomen dat u het virus op anderen overbrengt.

U kunt meer informatie terugvinden in de bijsluiter van 
IMLYGIC® en in de gids over de veiligheid van de patiënt 

of door contact op te nemen met Amgen  
op +32 2 775 27 11.

IMLYGIC®


