In geval van nood, of als u deze kaart heeft gevonden,
neem dan contact op met de hieronder vermelde arts:

Naam van arts /
Naam van kliniek, centrum of ziekenhuis:

Telefonisch contact:

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel Darzalex® gebruikt.

Patiëntenwaarschuwingskaart
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.
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PATIËNTEN die daratumumab nemen:
Toon deze kaart aan gezondheidszorgbeoefenaars
VÓÓR een bloedtransfusie en houd deze kaart bij tot
6 maanden na het beëindigen van de behandeling
Naam:
Ik neem de volgende medicatie:
daratumumab, antilichaam voor
de behandeling van multipel myeloom
Ik ben gestopt met deze medicatie op
/
/
DD

MM

JJJJ

Geachte gezondheidszorgbeoefenaar,

Daratumumab interfereert mogelijks met bloedtypering. De indirecte
Coombs-test (indirecte antiglobulinetest [IAT]) kan positieve resultaten
hebben bij patiënten die daratumumab gebruiken, zelfs in afwezigheid
van antilichamen tegen minor bloedantigenen in het serum van de
patiënt. Deze interferentie kan tot 6 maanden na toediening van de
laatste dosis aanhouden. De bepaling van de bloedgroep (ABO) en
resusfactor van een patiënt wordt niet beïnvloed.
Wanneer een noodtransfusie nodig is, kunnen ABO/RhDcompatibele rode bloedcellen zonder kruisproef worden
gegeven, volgens de voorschriften van de lokale bloedbank.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het Janssen Customer Service Center,
(telefoon 0800 93 377 of e-mail janssen@jacbe.jnj.com) of
gebruik deze referentie als een bron van extra informatie:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/trf.13069/epdf
Additionele informatie over de interferentie met bloedcompatibiliteitstesten
kan geraadpleegd worden op www.fagg.be
(tabblad “Informatie voor professionelen” g ”Goedgekeurde RMA materialen”).

Vooraleer met daratumumab te starten, waren mijn
bloedtestresultaten bekomen op
/
/
:
DD

Bloedtype:

A

B
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O
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RhD+

JJJJ

RhD-

De indirecte Coombs-test (antilichaamscreening) was:
Negatief

Positief voor de volgende antilichamen:

Andere:
Contactgegevens van de instelling waar de bloedtesten
werden uitgevoerd:

