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De patiënt moet deze kaart ALTIJD bij zich  
hebben (vb. portefeuille) en tonen aan elke 

arts/apotheker of andere zorgverlener !

INCIVO®(telaprevir) 

Patiëntenkaart
 U moet INCIVO® met voedsel (maaltijd of 
een lichte snack met ongeveer 20 gram vet) 
innemen (3 tabletten van 375 mg tweemaal 
daags, of, als alternatief, 2 tabletten van 
375 mg om de 8 uur). Een voorbeeld van een 
vethoudende snack is een halve kop noten; 1 à 
2 chocolade-repen (zie verpakking); een broodje 
met boter, een schijf kaas en ham; een avocado.

Naam en voornaam patiënt: 
__________________________________________________________________________

Naam en telefoonnummer arts: 

Raadpleeg uw arts ook onmiddellijk (of 
spoeddienst van dichtste ziekenhuis):
- als uw huiduitslag erger wordt
- als u andere symptomen krijgt bij de 

huiduitslag, zoals: koorts, vermoeidheid, een 
gezwollen gezicht, gezwollen lymfeklieren

- als u een uitgebreide huiduitslag heeft met 
een schilferende huid, mogelijk gepaard met 
koorts, griepachtige verschijnselen, pijnlijke 
huidblaren en blaren in de mond, ogen en/of 
geslachtsdelen. 

Uw arts moet uw huiduitslag onderzoeken om 
vast te stellen hoe deze behandeld moet worden.
Uw arts kan uw behandeling STOPPEN (maar 
doe dat NIET zelf!).
U mag NIET opnieuw beginnen met INCIVO® 
als de behandeling door uw arts is beëindigd.

Vertel uw (huis)arts of apotheker dat u 
INCIVO® gebruikt.
Vertel uw arts of apotheker als u daar-
naast nog andere geneesmiddelen ge-
bruikt, zelfs als het geneesmiddelen zijn 
waarvoor u geen voorschrift nodig hebt. 

Lees de bijsluiter in de verpakking voor de 
volledige informatie.

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan  
       aanvullende monitoring
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- Siliconencapje (cervicale cap) met spermicide 
(zaaddodend) middel

- IUD: intra-uterine device of (koperhoudend)  
spiraaltje

Huiduitslag
Patiënten die INCIVO® gebruiken, 
krijgen vaak jeukende huiduitslag (rash). 
Gewoonlijk is de uitslag licht tot matig, 
maar de uitslag kan ernstig zijn of worden. 
In zeldzame gevallen kunnen patiënten 
bij de uitslag andere symptomen hebben 
die een uiting kunnen zijn van een 
ernstige huidreactie. Raadpleeg uw arts 
onmiddellijk als u huiduitslag krijgt!

Milde Rash Matige Rash Ernstige Rash

Hormonale anticonceptiemethodes zijn wellicht niet 
betrouwbaar tijdens gebruik van INCIVO® en tot maxi-
maal twee maanden na het stoppen met INCIVO®. 
NIET gebruiken tijdens de zwangerschap 
(zie bijsluiter)
INCIVO moet worden gebruikt in combinatie met 
peginterferon alfa en ribavirine. Ribavirine kan 
schade toebrengen aan uw ongeboren baby.

Vrouwelijke patiënten: mogen 
NIET zwanger zijn of worden
Doeltreffende voorbehoedsmiddelen 
(2 anticonceptiemethodes) bij de vrouw 
en haar mannelijke partner, gedurende 
de behandeling en tot 4 maanden na het 
einde van de behandeling

Mannelijke patiënten en hun vrouwelijke 
partners: Doeltreffende anticonceptiemethodes 
(minstens 2 effectieve methodes) moeten gebruikt wor-
den tijdens de behandeling en gedurende 7 maanden 
na het einde van de behandeling.

Voorbeelden van niet-hormonale  
anticonceptiemethodes:
- Mannencondoom met spermicide (zaaddodend) 

middel OF vrouwencondoom met spermicide 
(zaaddodend) middel

- Diafragma (pessarium occlusivum) met spermicide 
(zaaddodend) middel


