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PasientkortPatientkort Sjúklingakort
• Bed din læge angive dine 

andre lægemidler, som 
kunne øge din risiko for 
infektion.

Hjertesvigt (kongestiv 
hjerteinsufficiens)

• Hvis du har hjertesvigt 
(kongestiv hjerteinsufficiens), 
og du mener, at dine 
symptomer (f.eks. åndenød 
eller hævede fødder) er 
blevet værre, eller du 
oplever et nyt tilfælde af 
sådanne symptomer, skal 
du straks søge læge.

• Bær dette kort på dig i 
2 måneder efter den sidste 
Benepali-dosis, da der kan 
forekomme bivirkninger 
efter din sidste dosis 
Benepali.

Andre oplysninger 
(udfyld venligst)

Patientens navn: 

Lægens navn: 

Lægens tlf.nr.:  

• Biddu lækninn að skrá 
niður önnur lyf sem þú 
tekur sem kunna að auka 
hættu á sýkingu.

• Be legen din om å føre opp 
de andre legemidlene du 
tar som kan øke risikoen 
for infeksjon.

Hjartabilun

• Ef þú ert með hjartabilun 
og telur að einkennin 
(t.d. mæði eða þroti í 
fótum) séu að versna eða 
þú finnu fyrir slíkum 
einkennum að nýju, skaltu 
leita læknishjálpar 
tafarlaust.

Kongestiv hjertesvikt

• Hvis du lider av kongestiv 
hjertesvikt, og du føler at 
symptomene dine (f.eks. 
kortpustethet eller hevelse i 
føttene) har blitt verre eller 
har begynt igjen, søk 
legehjelp umiddelbart.

Aðrar upplýsingar (fylltu út)

Nafn sjúklings:

Nafn læknis:

Sími læknis:  

Annen informasjon (fyll ut)

Pasientens navn: 

Legens navn:

Legens telefonnummer: 

• Hafðu þetta kort á þér í 
2 mánuði eftir síðasta 
skammtinn af Benepali þar 
sem aukaverkanir kunna að 
koma fram eftir síðasta 
skammtinn af Benepali.

• Ha dette kortet på deg i 
2 måneder etter den siste 
Benepali-dosen, siden 
bivirkninger kan oppstå 
etter du har fått din siste 
dose med Benepali.
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Próf:
Dagsetning:
Niðurstöður:

Próf:
Dagsetning:
Niðurstöður:

Test: 
Dato: 
Resultater:

Test: 
Dato:
Resultater:

Test:
Dato:
Resultater:

Test:
Dato:
Resultater:

Á þessu korti er að finna 
mikilvægar öryggisupplýsingar 
sem þér þarf að vera kunnugt 
um áður en þú færð Benepali 
og meðan á meðferð stendur 
með Benepali. Ef þú skilur 
ekki þessar upplýsingar skaltu 
biðja lækninn að útskýra þær 
fyrir þér. 
• Sýndu þeim læknum sem 

koma að meðferð þinni og 
barnsins kortið.

Dette kortet inneholder viktig 
informasjon du behøver å vite 
før du får Benepali og under 
behandlingen med Benepali. 
Hvis du ikke forstår denne 
informasjonen, be legen din 
om å forklare dette for deg.
• Vis dette kortet til alle leger 

involvert i din eller ditt 
barns behandling.

Dette kort indeholder 
vigtige oplysninger, som du 
skal være klar over, inden 
du får Benepali og under 
din behandling med 
Benepali. Hvis du ikke 
forstår disse oplysninger, 
skal du bede din læge om 
at forklare dem. 
• Vis dette kort til læger, 

som er involveret i din 
eller dit barns behandling.

Sýkingar
Benepali getur aukið hættu á 
sýkingum sem geta reynst 
alvarlegar.
• Þú ætti ekki að nota 

Benepali ef þú ert með 
sýkingu. Ef þú ert ekki viss 
skaltu spyrja lækninn.

• Ef þú færð einkenni sem 
benda til sýkingar, svo 
sem hita, þrálátan hósta, 
þyngdartap eða sljóleika, 
skaltu leita læknishjálpar 
tafarlaust.

• Þú ættir að gangast undir 
berklapróf. Biddu lækninn 
að skrá dagsetningar og 
niðurstöður síðustu 
berklaskimunar hér fyrir 
neðan:

Infeksjoner
Benepali kan øke risikoen for 
at du får infeksjoner som kan 
være alvorlige.
• Du må ikke bruke Benepali 

hvis du har en infeksjon. 
Hvis du er usikker, ta 
kontakt med legen din.

• Hvis du utvikler 
symptomer på infeksjon, 
som feber, vedvarende 
hoste, vekttap eller 
slapphet, søk legehjelp 
umiddelbart.

• Du bør vurderes for 
tuberkulose (TB). Be legen 
din om å føre opp dataene 
og resultatene fra din siste 
screeningtest for TB 
nedenfor:

Infektioner
Benepali kan øge din risiko 
for at få infektioner, som kan 
være alvorlige.
• Du må ikke bruge 

Benepali, hvis du har en 
infektion. Kontakt lægen, 
hvis du er i tvivl.

• Hvis du får symptomer, 
som kan være tegn på 
infektion, som f.eks. feber, 
vedvarende hoste, vægttab 
eller apati, skal du straks 
søge læge.

• Du vil blive undersøgt for 
tuberkulose (TB). Bed din 
læge registrere datoerne 
og resultaterne for din 
sidste TB-screening 
nedenfor:
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