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Information til dig, der har fået ordineret

Brintellix® (vortioxetin)
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Denne folder må kun udleveres til patienter, der har fået ordineret Brintellix.
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Brintellix kan hjælpe dig af med de følelser,
der er forbundet med din depression og
forebygge, at du bliver syg igen.

Din læge har ordineret Brintellix

Særlige advarsler

Din læge har ordineret Brintellix til behandling af din depression, dels for at
hjælpe dig af med de følelser – også kaldet symptomer, der er forbundet med din
depression, dels for at forebygge, at du bliver syg igen.

Forværring af din depression eller angst
Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du sommetider have selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes, når
du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi medicinen ofte er et par uger
og nogen gange længere tid om at virke. Du kan have øget risiko for sådanne
tanker:

Brintellix er udskrevet til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.
Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer, som du har.

• Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på
dig selv.
• Hvis du er under 25 år.
Informationen i denne folder er baseret på produktresumeet for Brintellix

Børn og unge
Brintellix anbefales ikke til behandling af depression hos patienter under 18 år, da
Brintellix’ sikkerhed og virkning hos denne aldersgruppe ikke er klarlagt.

Din læge har ordineret Brintellix

Din læge har ordineret Brintellix

Hvad er Brintellix, og hvordan virker det?

Hvad er Brintellix, og hvordan virker det?

Før du begynder at tage Brintellix

Før du begynder at tage Brintellix

Sådan tager du Brintellix

Sådan tager du Brintellix

Hvad sker der, hvis …

Hvad sker der, hvis …

Særlige advarsler

Særlige advarsler

Særlige advarsler

Bivirkninger

Bivirkninger

Bivirkninger

Brug af anden medicin

Brug af anden medicin

Brug af anden medicin

Graviditet, amning · Trafik- og arbejdssikkerhed

Graviditet, amning · Trafik- og arbejdssikkerhed

Graviditet, amning · Trafik- og arbejdssikkerhed

Om depression

Om depression

Om depression
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Alkohol
Indtagelse af alkohol frarådes under antidepressiv behandling.

Lundbeck / Udbygning af design og layout / Annoncer, læge- og patientmaterialer / via Molecule

Lundbeck / Udbygning af design og layout / Annoncer, læge- og patientmaterialer / via Molecule

Takeda / Udbygning af design og layout / Annoncer, læge- og patientmateriale / via Molecule

Takeda / Design og layout / Annoncer, læge- og patientmateriale / via Molecule

Målsætning og ønske med kampagne

At aflive myten om,
at man mister sit kørekort,
hvis man har diabetes
og går til lægen
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Kampagne-elementer: Overblik
Indhold og formål med hver enkelt kampagne-element

Landsdækkende kampagne om diabetes og lavt blodsukker
beskrives på de følgende slides. Kampagnen indeholder
følgende elementer:
●
●

●
●
●
●

Web-pakke til kampagnepartnerenes hjemmesider
Event med fagligt team og evt. Jan Gintberg, der
besøger holdepladser og rastepladser med henblik
på at komme i dialog med målgruppen
Kort film
Postkort/Go-card
Pressekit
Radioprogrammer

www
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”Jeg orkede ikke at åbne op over for mange forskellige
mennesker. Jeg havde kun brug for enkelte, der ville
lytte. Dem gjorde jeg til gengæld stor brug af. For du
kan ikke klare det alene.”
Bitten, som mistede sin far til glioblastom

”Tidligere har vi haft en meget traditionel fordeling af
rollerne herhjemme. Jeg fiksede ting, og hun tog sig af
det huslige. Nu må jeg klare det hele. Heldigvis er der
andre ting, hun stadig kan. Vi nyder eksempelvis at gå
ture i skoven.”
Leo, gift med Inga, som har glioblastom

”Han fik lammelser i hele højre side af kroppen, og han
begyndte at miste sproget. Det var her vores problemer
for alvor begyndte. Det er fortvivlende ikke at kunne
udtrykke sig, og det er fortvivlende ikke at kunne forstå,
hvad det er, ens kære gerne vil udtrykke.”
Karen, som mistede sin mand til glioblastom
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Håndbog for
pårørende til patienter
med glioblastom

”De 14 dage på hospice
blev redningen for vores
datter og mig.”

Jeg mistede min ægtemand
Langsomt ændrer balancen i Karen og Stens forhold sig, og en dag erkender
Karen, at hun ikke længere forholder sig til Sten som ægtemand, men mere
som et barn.
”Jeg mistede min ægtemand i takt med, at han havde mere brug for mig.
Ændringen begyndte første gang, jeg skulle hjælpe ham på toilettet. Det var
meget grænseoverskridende - fordi han var min mand. Efter den dag var vi ikke
intime mere. Det skyldtes også jeg blev mere forsigtig, fordi han nemt fik epileptiske anfald. I stedet blev det mere til ømhed fra min side, som han dog ikke
gengældte. Jeg blev udelukkende hans plejer,” forklarer Karen.
Sten bliver mere passiv og apatisk. Han gengælder ikke kærtegn og ømhed,
hverken fra Karen eller deres datter.
”Han havde jo en rask arm, men han strøg for eksempel hverken mig eller vores
datter over kinden eller på nogen anden måde viste at han elskede os. Jeg
vidste godt, at det var fordi, han var syg, og fordi han levede i sin egen verden,
men det er svært at vise ømhed til en person, der ikke modtager,” fortsætter
Karen.

Som en teenager
Stens hjernetumor påvirker i høj grad hans personlighed. Han bliver jaloux,
egocentreret og mister situationsfornemmelsen.

52

Håndbog for pårørende til patienter med glioblastom
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”Jeg sagde ofte til ham: Det sagde du bare ikke. Men han havde mistet sit sociale filter og fornemmelsen for, hvad man kan og ikke kan. Hvis jeg var med ham
ude, kunne jeg gribe ind og glatte ud. Hvis nogen henvendte sig til ham, overtog
jeg nogle gange samtalen, så det ikke gik galt. Jeg var hele tiden på vagt, så
han ikke tabte for meget ansigt,” siger Karen.
Efterhånden kan Sten ikke længere finde ud af at betjene det anselige antal
fjernbetjeninger, der ofte findes i et hjem - han kan ikke længere styre TV og
musikanlæg. Det fratager ham den sidste styring og glæde han har, nemlig at
lytte til musik. Det gør ham så afmægtig, at han bliver vred og giver Karen skylden. Fordi hans sprog er meget begrænset og unuanceret, bliver hans ordvalg
ubehageligt og voldsomt.
”Vores hjemmeboende teenagedatter var på det tidspunkt i gang med at skrive
en vigtig opgave i gymnasiet, og det gik en dag helt galt, da han råbte ad
mig. Hun blev vred og skældte ham ud, fordi han skældte mig ud. Vores datter
meddelte fortvivlet, at hun ikke kunne skrive opgave med en far, der hele tiden
råbte og skældte ud. Hun havde brug for ro for at kunne koncentrere sig. Det
var i forvejen svært for hende med en dødssyg far”, fortæller Karen, som stod i
et svært dilemma.
”Jeg skulle sende enten vores datter eller min mand ud af huset - en af dem
måtte væk for at give hende ro til at skrive sin opgave og skabe ro i huset. Heldigvis havde min mand, inden han mistede sproget, sagt til mig, at han stolede
på, at jeg vidste bedst, og derfor
kunne bestemme, hvad der skulle
ske med ham. Han havde på den
måde på forhånd afgivet informeret samtykke,” fortsætter Karen.

”Det er svært at vise
ømhed til en person,
der ikke modtager.”
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Vi erfaringsudveksler på tværs og
henter inspiration fra
andre brancher
Vi er
mange forskellige
nationaliteter i
Pfizer Danmark

Vores forskellighed er
vores styrke
Fra folkesygdomme til
sjældne diagnoser

I Pfizer værdsætter vi forskellighed. Vi ser det som en stor styrke, at vores medarbejdere har
forskellige baggrunde og kompetencer. Her er højt til loftet og plads til forskellige holdninger
og synspunkter. Det giver et unikt udgangspunkt for vidensdeling og inspiration på tværs af
afdelinger og terapiområder.
150 mio. patienter verden over behandles årligt med vores lægemidler. Vores portefølje tæller
mere end 100 receptpligtige lægemidler og en lang række forskellige håndkøbsprodukter og
mærkevarer. Vores produkter gør en forskel i folks liv og spænder fra spædbørnsvacciner
til behandling af Alzheimers. Vores lægemidler bruges i behandlingen af både de mest
Vi arbejder
med liv sjældne
og sjæl
udbredte folkesygdomme og 6nogle
af de mest
diagnoser.

7

Fra sjældne
sygdomme til de
mest almindelige
Fra patent-

sygdomme

”

beskyttede produkter

Vi udvikler os

til generiske og bio-

similære lægemidler

Hos Pfizer favner vi udvikling som en grundlæggende
del af vores kultur. Vi er målrettede og ambitiøse, og
som medarbejder vil du opleve, at her er højt til loftet.
Fra du træder ind ad døren her hos Pfizer, er der fokus
på din udvikling.
8

Søren Slangerup, HR-konsulent i Pfizer Danmark

9

Vi arbejder med liv og sjæl

Karriere lokalt og globalt
Pfizer er en global virksomhed med mange spændende karrieremuligheder. Har du lyst
til at arbejde internationalt, har Pfizer hovedkontor i New York og afdelinger over hele
verden.

Personlig udvikling
I Pfizer er der fokus på din personlige udvikling og mulighed for at arbejde i forskellige
funktioner og fagområder.

Global Performance Management Program
Sammen med din nærmeste leder definerer du dine personlige mål, udarbejder din uddannelsesplan og evaluerer din udvikling i relation til de mål, du selv har været med til
at sætte.

18
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Vi arbejder med liv og sjæl

Vi har samlet nogle af de skarpeste hjerner og gør en stor
indsats for, at de bliver endnu dygtigere. Vores medarbejdere
er eftertragtede, og fra tid til anden må vi desværre sige
farvel til gode kollegaer. Mange kommer heldigvis tilbage,
fordi de savner den specielle Pfizer-ånd

Over
90 lægemidler
under udvikling
i alle kliniske
faser

På vej
med behandlinger
til en række sygdomme
Hjertekar- og stofskiftesygdomme,
inflammation og immunologi,
sjældne sygdomme, CNS og smerte,
onkologi og vacciner

Vi investerer i udviklingen
af ny medicinSundhedsdata
Vi bidrager til at
generere og kommunikere

Sundhedsøkonomi
Vores stærke pipeline vidner om voressundhedsdata
fortsatte bestræbelser på at skabe forbedringer på
tværs afomkostningsterapiområder og er et løfte om fremtidige innovationer. Den viser vores dedikerede
Vi dokumenterer
indsats over
for patienterne – hvad end de lider af akutte, kroniske eller dødelige sygdomme.
effektiviteten
for vores
Aleneift.
inden
for onkologien har vi en række forskellige molekyler på vej.
lægemidler
samfundet,
sundhedsvæsnet, kommunerne
og patienterne
14

15

Vi arbejder med liv og sjæl

Vi bidrager til mere viden om
forebyggelse og behandling

12

Vi arbejder med liv og sjæl

Vi er en fakta-baseret, data-drevet virksomhed, og vi sætter
en ære i at vise værdien af vores
Global
lægemidler og produkter. Vi har fokus på løbende at forbedre og videreudvikle vores eksisteklimaindsats
rende behandlinger, og vi bidrager derfor til at skabe indsigt i, hvordan vores behandlinger
Vi er anerkendt for vores klimagør sig uden for de kliniske studier.
indsats. Gennem vores Go Green
Commitment forpligter vi os fx til
at reducere udslip af drivhusgasser samt vand- og affaldsforbrug

Vi tager ansvar
Vi engagerer os og tager ansvar. Både for hinanden, samfundet og miljøet. Vores arbejde
for at bringe behandlingsmæssige fremskridt til patienterne og vores CSR-aktiviteter lokalt
og globalt vidner om dette.

13

Det er vores måde at skabe en meningsfuld arbejdsplads, som giver værdi ikke bare for os,
men for hele samfundet. I Pfizer donerer vi hvert år 18 mia. kr. til projekter, der gør en forskel
verden over. Donationerne er på niveau med den danske ulandsbistand.
Vi støtter fx Mobilize Against Malaria, som skal bremse udviklingen af Malaria – den største
årsag til børnedødelighed i Afrika – og vi bidrager til kampen mod HIV/AIDS i Afrika gennem
opbygning af en HIV/AIDS klinik, uddannelse af personale og gratis medicin. Pfizer Foundation – en af verdens største sundhedsfonde – støtter projekter inden for bedre sundhed og
oplysning i samarbejde med FN, lokale myndigheder og organisationer.

Til kamp
mod forfalskninger
Vi anvender den nyeste
teknologi i vores bestræbelser
på at varetage vores
patienters helbred
og sikkerhed

16
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Vi arbejder med liv og sjæl
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SCLEROSE ?
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FORTAEL

VIND

FORTAEL FX OM HVORDAN ...
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Hver
har tryksår.
Det gør vi noget ved.
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ロットNo ：パッケージのラベルをご覧下さい
使用期限：パッケージのラベルをご覧下さい
使用上の注意をよく読みお使いください
再利用はしないでください
直射日光は避けてください
25 度以下の場所で保管してください

使用上の注意 ディキュヒール ディスポーザプル ヒールリフター
ヒールリフターはかかとの床ずれ防止やかかとを上げるために使用します。

1 ヒールリフターを拡げます。空気入れの先端を弁に差し込みます（弁は自動で閉まるようにで

きています）。ヒールリフターを手動または空気入れにて、お好みの硬さまで膨らませてくださ
い。全てのセルが空気でいっぱいの状態にしてください。

2 ヒールリフターの空気圧は、同梱されているチューブで軽減することができます。チューブを弁
に挿入し、ヒールリフターがお好みの硬さになるまで、空気を抜いてください。

この時点でヒールリフターはご使用いただけます。
利用者の足に空気圧の調整されたヒールリフターを装着してください。

3 利用者の足裏はヒールリフターに描かれている足のマークに合わせて使用してください。脚は

ヒールリフターの空気の入った広い部分で支えられるように使用してください。
ストラップを必ず使用してください。注意：ストラップをきつく巻きすぎないようにしてください。

4 利用者のかかとがマットレス等の上にくるように使用してください。ヒールリフター装着後、空
気圧を調整し、適切な高さ
（1-2ｃｍ）になるようにしてください。

5 廃棄の際は製品の角をカットしてください。
6 通常のゴミとして廃棄して頂けます。
7 ヒールリフターは素肌に直接ご使用になれます。本体に使用されているビニール素材はベイ
パードレイン テクノロジーという、湿気を取り除く働きがあり、素肌をドライに保ちます。
ヒールリフターを複数の利用者間にて使用しないでください。
本製品は一個人の利用専用です。
ヒールリフターが汚れた場合は新しいものと交換するか、
または殺菌消毒剤などを含ませた
布等で拭いてください。
フタル酸は含んでいません。
ヒールリフターに圧力をかけすぎると、大きな音をたてて破裂する恐れがあります。
ヒールリフターに使用する空気は、大気中の空気を使用してください。
ヒールリフターに別の種類の空気を使用すると、可燃性が高まりますので止めてください。
感染症を防ぐため、創傷部分に直接ヒールリフターが触れないようにしてください。
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空気圧はいつも適切に保つようにしてください。ヒールリフター内の空気圧が適切でないと
床ずれのリスクが高まります。
ヒールリフターは必ず膨らませた状態で使用してください。
火の近くで絶対に使用しないでください。
製品に不具合があった場合はすぐに使用を中止し、破棄してください。

