Behandling af colitis ulcerosa med Simponi
Du skal i medicinsk behandling med lægemidlet Simponi (golimumab), der anvendes til behandling af colitis ulcerosa, hvor anden behandling ikke har været tilstrækkelig.
Behandlingens formål er at reducere dine symptomer,
og der er ofte behov for en længerevarende vedligeholdelsesbehandling.
Behandlingen er ikke helbredende.
Du vil normalt opleve en effekt af behandlingen inden
for 6 til 8 uger efter opstart.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN

udleveret din medicin. Ved samtalen skal du have taget en blodprøve.
Når du kommer til samtale og medicinudlevering, får
du også udleveret et prøvesæt, som du skal bruge til
at lave en afføringsprøve. Du skal lave denne prøve
og sende den 1 uge efter, at du har taget næste indsprøjtning.
Blodprøven og afføringsprøven bruges til at sikre, at
behandlingen har den ønskede effekt.
Ved behov vil der være mulighed for at få en lægesamtale. Vi vil løbende vurdere, om behandlingen
skal fortsætte.

Simponi er et biologisk lægemiddel, der hæmmer betændelsestilstanden i din tarmvæg.

BIVIRKNINGER

Simponi anvendes i de fleste tilfælde sammen med
Imurel for at mindske risikoen for overfølsomhed og
for at opnå den bedste virkning af behandlingen.

Eventuelle bivirkninger er oftest lette til moderate og
kræver ingen behandling. Du kan opleve følgende bivirkninger:

SÅDAN FOREGÅR DEN MEDICINSKE BEHANDLING

Infektion i de øvre luftveje, ondt i halsen, hæshed
og løbende næse
Hovedpine, svimmelhed, mavesmerter, kvalme,
influenza, feber, udslæt ved stikkestedet og kløe.

Du skal give dig selv Simponi som en indsprøjtning i
underhuden. Den pen eller sprøjte, du skal bruge,
hedder en Smart Ject-pen eller -sprøjte. Du skal give
dig selv indsprøjtningen hver 4. uge.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

Simponi findes i 50 mg eller 100 mg doser. Din dosis
afhænger af din vægt. Uanset hvilken dosis du skal
have, skal du have Simponi hver 4. uge.

Kontakt os i tilfælde af infektion
Du må ikke få behandling med Simponi, hvis du har
en infektion, som kræver antibiotisk behandling.

En sygeplejerske i Medicinsk Gastroenterologisk
Dagafsnit lærer dig, hvordan du skal tage medicinen.
De første 2 behandlinger foregår af samme grund i
Dagafsnittet.

Simponi kan nedsætte dit immunsystem, og det er
vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du har:

Mens du er i behandling, skal du til samtale med en
sygeplejerske i Dagafsnittet hver 8. uge. Her får du

infektion
leverbetændelse
tuberkulose.
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Du skal også kontakte os, hvis du har været i kontakt
med nogen, der har tuberkulose.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Du er velkommen til at kontakte sygeplejerskerne i
Medicinsk Gastroenterologisk Dagafsnit under hele
dit behandlingsforløb.

Kontakt
Medicinsk Gastroenterologisk
Dagafsnit
Tlf. 97 66 35 05
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10.00 – 15.00
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