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Váš lékař Vám doporučil léčbunitrožilními gamaglobuliny (lidskými protilátkami) či léčbu

gamaglobuliny aplikovanými inj ekčně do svalu (intramuskulárně).

Aplikace je prováděna z důvodu nedostatečnétvorby vlastních protilátek a sníženíobranyschopnosti
organismu. Má zabránit nevratnému poškození životně důležitýchorgánů. V souvislosti s podáním se mohou
vyskytnout některé nežádoucíreakce. Nejčastěji se jedná o kožníprojevy (zarudnutí, svědění kůže),bolesti
hlavy, bolesti břicha, kloubů, zrychleni dechu a tepu, zvýšeníkrevního tlaku či přechodně zvýšená teplota.
Závažnéreakce se vyskytují u méně jak I % léčenýchnemocných, jsou vratné a odeznívajído několika hodin.
Ye vzácných případech mohou lidské gamaglobuliny způsobit celkové kožnípŤíznaky, stah průdušek, pokles
krevního tlaku. Jedná se o příznaky vystupňované alergické reakce (šoku).
Všechny ty,to projevy je třeba oznámit okamžitě ošetřujícímu zdravotnímu personálu.
Nitrožilnígamaglobuliny jsou aplikovány v infuzích na stacionáři pod dohledem zdravotnického
personálu a pacient je propuštěn do domácího prostředí 30 minut po ukončeníinťuze ve stabilizovaném stavu
bez zdr av otních komplikací.
Při aplikaci gamaglobulinu do svalu setrvá pacient preventivně v čekárně po dobu 30 minut. Opuštění
zdravotnického zaŤízeníje možnépouze tehdy, pokud je pacient ve stabilizovaném stavu bez zdravotních
komplikací.
Tato léčebnámetoda nemá v současnémedicíně alternatilu. Pokud jsou dodržována doporučená
bezpečnostníopatření při podání, nebyly závažné život ohrožqícíkomplikace u tohoto léčebnéhopostupu
zaznamenány.
ByUa jsem srozumitelně seznámen/a s mým zdravotním stavem a s jeho možným vývojem. Byl/a jsem
poučen/a se zásadami téčbyintravenózními (intramuskulárními) gamaglobuliny a byl/a jsem
upozorněnla na možná rizika, která jsou s podáním spojena. Byly mi zodpovězeny všechny mé otázky, a
to srozumitelně, včetně všech rizik či komplikací.
Prohlašujio že jsem lékařům nezamlčeVa žádnéúdaje o svém zdravotním stavu, mně známé, které by
mohly nepříznivě ovlivnit moji léčbuoči ohrozit mé okolí, zejména rozšířenímpřenosné choroby.
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