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КСЕЛЬЯНЗ (тофацитиніб) ▼ПАМ’ЯТКА ДЛЯ ПАЦІЄНТА 

 
▼ Цей лікарський засіб підлягає додатковому моніторингу. Це дозволить 
швидко визначити нову інформацію з безпеки. Медичних працівників просять 
повідомити про будь-які підозри на побічні реакції. 
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Інша інформація (будь ласка, заповніть) 

 
• Ця Пам’ятка містить важливу інформацію про безпеку, з якою Ви 

повинні бути ознайомленими перед початком прийому препарату 
Ксельянз та протягом лікування препаратом Ксельянз. Якщо Ви не 
розумієте цієї інформації, будь ласка, попросіть свого лікаря пояснити її 
Вам. 

Повне ім’я пацієнта:   
 
Повне ім’я лікаря:   
 
Телефон лікаря:   

• Носіть цю картку із собою та показуйте її лікарям та фармацевтам, які 
надають Вам допомогу. 

Факс лікаря:   

• Для отримання додаткової інформації зверніться до інструкції для 
медичного застосування лікарського засобу Ксельянз. Препарат Ксельянз 
слід застосовувати згідно з рекомендаціями інструкції для медичного 
застосування. 

 

Якщо ви припините приймати препарат Ксельянз, 
носіть цю картку з собою принаймні протягом 2 місяців 
після прийому останньої дози препарату Ксельянз. 

Розкажіть своєму лікарю або фармацевту про ВСІ лікарські засоби, які 
Ви приймаєте, в тому числі рецептурні та безрецептурні препарати, вітаміни та 
біодобавки. 
 
Деякі ліки не слід приймати разом з препаратом Ксельянз, оскільки вони 
можуть змінити рівень лікарського засобу Ксельянз у вашому організмі, і 
призначена Вам доза може потребувати коригування. Слід повідомити лікаря, 
якщо ви приймаєте ліки, які містять такі активні речовини: 
• антибіотики, такі як рифампіцин, що застосовуються для лікування 
бактеріальних інфекцій 
• флуконазол та кетоконазол, що застосовуються для лікування грибкових 
інфекцій 
 

 

Препарат Ксельянз не рекомендується застосовувати з біологічними 
базисними протиревматичними препаратами (БПРП) для лікування 
ревматоїдного артриту або з деякими іншими лікарськими засобами, що 
пригнічують імунну систему (наприклад, азатіоприн, меркаптопурин, 
такролімус або циклоспорин). Одночасний прийом препарату Ксельянз з цими 
лікарськими засобами може збільшити ризик імуносупресії та інфікування. 
 
Ксельянз може збільшити ризик виникнення інфекції, яка може стати тяжкою, 
якщо її не лікувати. У разі, якщо Вам 65 років або більше, Ви маєте хворієте 
на діабет або маєте хронічні захворювання легень, або приймаєте 
кортикостероїди, можливий високий ризик розвитку інфекції. Ваше лікування 
препаратом Ксельянз може бути припинено лікарем. 
Лікування препаратом Ксельянз може збільшити ризик немеланомного раку 
шкіри 
 

 

Під час лікування препаратом КСЕЛЬЯНЗ   

Негайно розкажіть своєму лікарю, якщо: 
 
• Виникає раптова задишка або утруднене дихання, біль у грудях або біль у 

верхній частині спини, набряк ніг або рук, біль або слабкість у ногах, або 
почервоніння чи зміна кольору ніг або рук під час прийому препарату 
Ксельянз, оскільки це можуть бути ознаки згустку в легенях або венах.  
 

• у Вас виникають симптоми інфекції, такі як лихоманка, постійний кашель, 
втрата ваги або надмірна втома. 
 

 



 
• у Вас виникають симптоми оперізуючого лишаю, такі як болючі 

висипання на шкірі або пухирі. 
 

 

• Ви близько контактували з людиною, хворою на туберкульоз. 
 

 

• Ви помітили будь-який новий наріст на шкірі або зміни наявних родимок 
або плям. 

 

 

• у Вас виникають симптоми інтерстиціальної хвороби легень, такі як 
задишка. 

 

 

• у Вас виникають ознаки та симптоми, пов’язані зі шлунково-кишковим 
трактом, такі як біль у шлунку, біль у животі, кров у калі чи будь-які 
зміни у випорожненнях, що супроводжуються підвищенням 
температури. 

 
• у Вас виникають жовтяниця, нудота або блювання. 

 

 

• Ви маєте отримати щеплення. Під час прийому препарату Ксельянз не 
слід вакцинуватися певними типами вакцин. 
 

 

• Ви вагітні або маєте намір завагітніти. Препарат Ксельянз не можна 
використовувати під час вагітності. Жінки дітородного віку повинні 
використовувати ефективні засоби контрацепції під час терапії та 
протягом щонайменше 4 тижнів після останньої дози препарату 
Ксельянз. 
 

• Жінки не повинні годувати груддю під час лікування препаратом 
Ксельянз. 
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