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إنربيل بواسطة  يتعالج  إىل من 

األطفال  وُصداف  الُصداف  لعالج  يُستخدم   )etanercept/إتانريسبت( إنربيل  اسمه  دواء  الطبيب  لك  وصف  لقد 

يف  املفصل  والتهاب   )AS( ط  املُقسِّ الَفقار  والتهاب   )RA( الروماتويدي  املفاصل  التهاب  الروماتزمية:  واألمراض 

.)JIA( وروماتزم األطفال )PsA( الصدفية

قد يبدو مستغرباً أن يتم استخدام نفس الدواء لعالج أمراض تبدو للوهلة األوىل مختلفة متاماً. وهل توجد حقاً عالقة 

ما بني األمل يف مفاصل الركبة أو األصابع مثالً وبني الطفح الجلدي؟

الجواب هو أن كالً من الُصداف والعديد من األمراض الروماتزمية تنتمي إىل مجموعة األمراض االلتهابية. وهي تنشأ 

بسبب فرط النشاط يف الجهاز املناعي وهجومه عىل الجسم نفسه. وميكن أن تؤثر هذه االلتهابات عىل الجسم بطرق 

عديدة مختلفة.

ميكنك أن تقرأ يف هذا الكتيّب عاّم يحدث يف الجسم عندما يُصاب املرء مبثل هذه األمراض االلتهابية. كام ميكنك أن 

تقرأ عن العالج بواسطة إنربيل، وكيفية أخذ الدواء، وما ينبغي عليك أن تفكر فيه. وقبل العالج بواسطة إنربيل، 

.www.fass.se ينبغي عليك أن تقرأ النرشة الطبية املرفقة مع العبوة و/أو املعلومات املتاحة عىل املوقع

وأخرياً وليس آخراً، ننصح بزيارة املوقع www.psoriasisguiden.se واملوقع www.rorelse.se. وتجد يف كال املوقعني 

معلومات وخدمات من شأنها أن تخّفف عنك يف حياتك اليومية.
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إن جهازك املناعي مصمم للتعامل مع املواد الغريبة، كالبكرتيا والفريوسات. ولكن الجهاز املناعي قد يهاجم جسمك 

نفسه. وهذا بالضبط ما يحدث عند اإلصابة بالُصداف واألمراض الروماتزمية. وال يزال من غري املعروف ملاذا يكون رّد 

فعل الجهاز املناعي عىل هذا النحو أو ما الذي يسبب هذا الهجوم.

إن تكتيك الجهاز املناعي للتخلص من املواد الغريبة هو خلق التهاب يقوم بتدمري هذه املواد الغريبة. ويف حالة 

الُصداف واألمراض الروماتزمية، فإن هذه االلتهابات تبدأ بدون وجود أي مواد غريبة تستدعي مكافحتها. واستمرار 

هذه االلتهابات عىل الدوام يؤذي الجسم يف نهاية املطاف.

والبيئة الوراثة 

ال يزال من غري املعروف حتى اليوم ما هو السبب وراء هجوم الجهاز املناعي عىل الجسم. وتلعب الوراثة دوراً يف 

العديد من األمراض الروماتزمية. ومن العوامل املؤثرة األخرى، نجد العدوى والعادات غري الصحية؛ كالتدخني وفرط 

استهالك املرشوبات الكحولية.

قد تحدث االلتهابات يف أماكن مختلفة

رمبا تحدث االلتهابات يف أماكن مختلفة من الجسم. وأحد أسباب ذلك هو السيتوكينات، أي الربوتينات التي ينتجها 

الجهاز املناعي يف الجسم.

واألمراض  بالصداف  اإلصابة  عند  االلتهاب  عملية  يفاقم   ،)TNF/إف إن  )يت  وهو  السيتوكينات،  هذه  أنواع  أحد 

الروماتزمية.

االلتهابية األمراض  حول 
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العالج الذي يخّفف االلتهاب

لوحظ عند اإلصابة بالصداف واألمراض الروماتزمية وجود نسب مرتفعة من )يت إن إف( يف الجسم.

ال توجد يف الوقت الحارض أدوية تشفي من هذه األمراض شفاء تاماً، ولكن املعرفة بكيفية تأثري )يت إن إف( عىل 

الجسم مّهدت الطريق أمام طرق عالج جديدة. ويهدف العالج الطبي اليوم إىل الحّد ما أمكن من سيتوكني )يت 

إن إف( يف الجسم، وهذا بدوره يثبّط االلتهاب.
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إنربيل هو ما يسمى مثبط )يت إن إف( الذي يقلل من عدد سيتوكينات )يت إن إف( يف الجسم. ويوصف إنربيل عادًة 

بأنه دواء حيوي. واملقصود بذلك هو أن هذا الدواء نسخة منتجة من )د ن ا/DNA( ملادة موجودة بشكل طبيعي 

يف الجسم. ويجري استخدام إنربيل هنا يف السويد لعالج األمراض الروماتزمية منذ عام 2000، ولعالج الُصداف منذ 

عام 2004.

من املفيد معرفة ما ييل أثناء العالج

وسائل  من  العديد  وهناك  الحقن،  طريق  عن  إنربيل  يؤخذ  عالجك.  بشأن  معرفتها  املفيد  يكون  قد  أشياء  هناك 

املساعدة لتسهيل العالج.

ميكنك أن تحصل من العيادة التي تتعالج فيها عىل وسائل املساعدة التالية:

•  16 الصفحتني  يف  الحفظ  طريقة  عن  املزيد  )اقرأ  السفر  أثناء  إنربيل  لحفظ  تربيد  وحقيبة  ثلجية   حافظات 

     و20(.

معك  • إنربيل  اصطحاب  رضورة  حول  مبعلومات  الطائرة  طاقم  لتزويد  بالطائرة  السفر  أثناء  معلومات   بطاقة 

     يف حقيبة اليد.

قّصاصة اإلبرة )لقص إبرة الحقنة( •

دامئاً،  • معك  البطاقة  هذه  تحمل  أن  عليك  وينبغي  عالجك.  عن  هامة  معلومات  تتضمن  التي  املريض   بطاقة 

     يف محفظتك مثالً.

ما هو إنربيل؟ 
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العيش مع إنربيل

غالباً ما يعني الُصداف واألمراض الروماتزمية أن املرض والعالج يالزمانك معاً طيلة حياتك؛ ولذلك قد يكون من املفيد 

تناوله، عند الرضورة، بسبب إجراء عمل  تتوقف عن  أن  السهل  األمد. ومن  إنربيل هو عالج طويل  أن  أن تعرف 

جراحي أو أثناء الحمل. وأكرث األعراض الجانبية شيوعاً هو تهيّج الجلد يف مكان الحقن. وعادًة ما يزول هذا التهيج 

يف غضون أيام قليلة.

إذا كانت لديك تساؤالت حول إنربيل، فال ترتدد يف التحّدث مع طبيبك أو مع املمرضة.
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الخطوة 1: تحضري الحقن

قم بإخراج قلم الحقن. •

الشوائب  • من  يخلو  وأنه  الشاحب،  األصفر  بلون  أو  اللون  عديم  الحقن  قلم  يف  املوجود  السائل  أن  من   تأكْد 

اتصل  السائل ال يستويف هذه الرشوط فال تحقنه؛ بل استخدم قلم حقن آخر ثم  للعيان. وإذا كان  الواضحة       

     بالصيدلية لتعويضك عنه بقلم حقن جديد.

اترك قلم الحقن يف درجة حرارة الغرفة ملدة 15 – 30 دقيقة. •

اغسل يديك جيداً! •

يُعطى إنربيل عن طريق الحقن. وبعض الناس يأخذون إنربيل كحقنة ُمعبأة مسبقاً، يف حني أن آخرين يستخدمون 

بالتحضري. واقرأ اإلرشادات بدقّة واتبعها خطوة فخطوة. كام سيقوم  املتعلقة  الطبيب  اتبْع تعليامت  الحقن.  قلم 

طبيبك أو املمرضة بتعليمك كيف تقوم بحقن نفسك بنفسك.

تجد فيام ييل تعليامت حول قلم حقن إنربيل والحقنة املُعبأة مسبقاً. وبالنسبة لتحضري املسحوق والسائل 

املخصص  الكتيّب  يف  أو  الطبية  النرشة  يف  املوجودة  املنفصلة  التعليامت  تقرأ  أن  الرجاء  الحقن،  أجل  من 

لألطفال..

إنربيل قلم حقن  تعليامت حول 

وحقنه إنربيل  تحضري 
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الخطوة 2: اختيار مكان الحقن وتحضريه

اخرتْ مكاناً للحقن – ومن األفضل أن يكون يف الفخذ أو يف البطن – وامسح 

املكان مباسحة الكحول وال تلمس هذا املكان مرة أخرى قبل الحقن. اخرتْ مكاناً 

جديداً للحقن يف كل مرة. ويجب أن يكون مكان الحقن الجيد بعيداً مبقدار 3 

سم عىل األقل عن مكان الحقن السابق. وإذا كنت مصاباً بالُصداف، فعليك أن 

تتجّنب الحقن يف األماكن النافرة والحمراء واملتقرّشة.

الخطوة 3: حقن إنربيل بواسطة قلم الحقن

 انزع واقي اإلبرة األبيض، من خالل سحبه نحو الخارج بشكل  •

     مستقيم.

بعد نزع واقي اإلبرة، ترى اآلن غطاء واقياً أرجواين اللون. •

 امسك قلم الحقن بزاوية صحيحة عىل مكان الحقن، بدون أن  •

      تضغط عىل زر التشغيل األخرض املوجود يف أعىل قلم الحقن.

      اضغط عىل الغطاء الواقي األرجواين اللون )الطرف املفتوح من

      القلم( بشكل جيد عىل الجلد، بحيث ينضغط الغطاء الواقي يف 

     داخل القلم بشكل كامل.

90
°

90
°

90
°
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 اضغط بإبهامك ضغطة رسيعة عىل زر التفعيل األخرض وحّرره عىل الفور  •

      من خالل رفع اإلبهام عن الزر. سوف تسمع صوت طقة. استمر يف مسك

     القلم مضغوطاً عىل الجلد حتى متيض 10 ثوان بعد الطقة األوىل.

 عندما تسمع صوت الطقة الثانية، أو بعد مرور 10 ثوان، يكون الحقن قد •

      انتهى. ارفع القلم عن الجلد. وعندما ترفع القلم عن الجلد، يعود الغطاء 

     الواقي األرجواين تلقائياً نحو األمام ويغطي إبرة الحقن.

90
°

90
°

90
° 10 ثوان
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 يجب أن تكون نافذة فحص التدقيق يف قلم الحقن أرجوانية اللون بشكل كامل، كدليل عىل أنه تّم حقن الجرعة بشكل •

      صحيح. وإذا مل تكن نافذة التدقيق أرجوانية اللون بشكل كامل، اتصل باملمرضة أو بالصيدلية لطلب املساعدة؛ إذ رمبا ال 

      يكون قلم الحقن قد حقن محلول إنربيل عىل نحو تام. ال تستخدم قلم الحقن أكرث من مرة واحدة، وال تستخدم قلم 

     حقن آخر قبل أن تقوم أوالً باستشارة املمرضة والصيدلية.

يف حال خروج دم من مكان الحقن، اضغط عىل املكان باستخدام قطعة من القطن ملدة 10 ثوان تقريباً. •

الخطوة 4: التخلص من قلم الحقن املستعمل

 ال يجوز استعامل قلم الحقن سوى مرة واحدة. تخلّص من قلم الحقن حسب التعليامت التي حصلت عليها من املمرضة  •

     ومن الصيدلية.
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الخطوة 1: تحضري الحقن – 25 ملغ أو 50 ملغ

قم بإخراج الحقنة املُعبأة مسبقاً وماسحة الكحول من عبوة إنربيل. •

 اترك الحقنة يف درجة حرارة الغرفة ملدة 15 – 30 دقيقة. ال تنزع واقي اإلبرة قبل استخدام الحقنة املُعبأة  •

     مسبقاً.

 تأكْد من أن السائل عديم اللون أو بلون أصفر شاحب، وأنه يخلو من الشوائب الواضحة للعيان. وإذا كان  •

      السائل ال يستويف هذه الرشوط فال تحقنه؛ بل استخدم حقنة أخرى، ثم اتصل بالصيدلية لتعويضك عنها بحقنة 

     أخرى.

اغسل يديك جيداً! •

الخطوة 2: اختيار مكان الحقن وتحضريه

 اخرتْ مكاناً للحقن – ومن األفضل أن يكون يف الفخذ أو يف البطن – وامسح •

      املكان مباسحة الكحول وال تلمس هذا املكان مرة أخرى قبل الحقن. اخرتْ 

      مكاناً جديداً للحقن يف كل مرة. ويجب أن يكون مكان الحقن الجيد بعيداً 

      مبقدار 3 سم عىل األقل عن مكان الحقن السابق. وإذا كنت مصاباً بالُصداف، 

     فعليك أن تتجّنب الحقن يف األماكن النافرة والحمراء واملتقرّشة.

تعليامت حقن إنربيل املُعبأ مسبقاً
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الخطوة 3: حقن الحقنة املُعبأة مسبقاً

 انزع واقي اإلبرة من خالل سحبه نحو الخارج بشكل مستقيم. احذر كيال تثني أو تفتل واقي اإلبرة حينام  •

     تنزعه، ألن ذلك سوف يتلف اإلبرة.

 عندما تنزع واقي اإلبرة، قد تخرج قطرة من السائل عىل رأس اإلبرة، وهذا األمر طبيعي. ال تلمس اإلبرة وال  •

      تدعها تالمس أي سطح.

امسك بإحدى يديك، وبحذر، مساحة الجلد التي قمت بتنظيفها. •

وثبِّت املكان جيداً. امسك الحقنة كام متسك قلامً بيدك األخرى. •

 أدِخْل اإلبرة، بحركة قصرية ورسيعة، إىل الجلد بزاوية ترتاوح ما بني 45  •

      درجة و90 درجة. أفلِت الجلد بعد أن تكون اإلبرة قد دخلت فيه بشكل

      كامل، واضغط ببطء عىل املكبس لتحقن محلول إنربيل. وبعد أن تفرغ 

      الحقنة، اسحبها من الجلد. واحرص عىل سحبها بنفس الزاوية التي أدخلتها 

     فيها.

الخطوة 4: التخلص من املواد

 ال يجوز أبداً استعامل الحقن املُعبأة مسبقاً واإلبر أكرث من مرة واحدة. تخلّص من الحقن واإلبر حسب  •

     التعليامت التي حصلت عليها من املمرضة ومن الصيدلية.

 ملعرفة التعليامت املتعلقة مبسحوق إنربيل وسائل الحقن، يرجى االطالع عىل النرشة الطبية أو زيارة املوقع  •

www.fass.se     
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يُحفظ إنربيل يف الثالجة بدرجة حرارة 2 – 8 درجات مئوية، وال يجوز تجميده. واحتفظ 
بالحقن املُعبأة مسبقاً / أقالم الحقن يف الغالف الكرتوين الخارجي، ألنها حساسة من 

الضوء. ال تستعمل هذا الدواء بعد انتهاء مدة الصالحية املذكورة عىل العبوة.

ميكن حفظ إنربيل أيضاً يف درجة حرارة الغرفة )25 درجة مئوية كحد أقىص( ملدة أربعة 
أسابيع، وبعد ذلك يجب عدم إعادة حفظها يف الربّاد مجدداً. بل يجب التخلص من 

إنربيل يف حال عدم استعامله يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ إخراجه من الرباد.

قلم الحقن والحقنة املُعبأة مسبقاً مخصصة لالستخدام مرة واحدة فقط. ال يجوز أبداً 
استعامل أقالم الحقن والحقن املُعبأة مسبقاً واإلبر أكرث من مرة واحدة. ال تقم أبداً 

بإعادة واقي اإلبرة إىل مكانه.

احتفظ بالدواء بعيداً عن مرأى األطفال ومتناولهم.

اتبع إرشادات الطبيب أو املمرضة أو الصيدلية املتعلقة بكيفية التعامل مع قلم الحقن 
املستخدم أو اإلبر والحقن املستخدمة.

وإتالفه إنربيل  تخزين 
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ماذا يحدث لو أنني نسيت أخذ الحقنة؟

ينبغي عليك أن تأخذها بأرسع وقت ممكن، ثم استمر يف أخذ إنربيل حسب التعليامت السابقة.

هل ميكنني أن أحقن يف أماكن أخرى غري الفخذ؟

نعم، ميكنك أن تحقن يف األماكن التي تتوفر فيها األنسجة الدهنية، مثل الردفني واملكان املحيط بالّسة.

كيف يجب أن أحفظ إنربيل أثناء السفر؟

يجب حفظ إنربيل بالدرجة األوىل يف الرباد أو يف حقيبة التربيد. كام ميكن حفظه يف درجة حرارة الغرفة )25 درجة 

مئوية كحد أقىص( ملدة ال تزيد عن أربعة أسابيع. وإذا كنت بحاجة إىل حقيبة تربيد، فاتصل بعيادتك. انتبه كيال 

تضع الحافظات الثلجية بالقرب من عبوات إنربيل، ألن التجميد يفسد إنربيل. وميكنك أن تتجنب ذلك من خالل 

وضع منشفة بني الحافظات الثلجية والعبوة.

ماذا يحدث إذا كنت سأسافر بالطائرة

الطائرة  طاقم  لتزويد  بالطائرة  السفر  أثناء  إنربيل  حول  معلومات  بطاقة  عىل  العيادة  من  تحصل  أن  ميكنك 

مبعلومات حول رضورة اصطحاب إنربيل معك يف حقيبة اليد.

أن  فينبغي عليك  أسابيع( وستكون سفرتك طويلة،   4 )أكرث من  لفرتة طويلة  إنربيل  تأخذ معك  إذا كنت سوف 

الطائرة.  براد  إنربيل يف  لحفظ  إمكانية  كانت هناك  إذا  ما  بفرتة جيدة ملعرفة  السفر  قبل  الطريان  تتصل برشكة 

وانتبه إىل األنظمة املتعلقة بكمية السوائل املسموح اصطحابها يف حقيبة اليد.

وأجوبة أسئلة 
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كم من الوقت ميكن بقاء إنربيل خارج الرباد؟

ميكن االحتفاظ بإنربيل يف درجة حرارة تصل إىل 25 درجة مئوية كحد أقىص لفرتة واحدة مدتها أربعة أسابيع، 

استعامله يف  عدم  حال  إنربيل يف  من  التخلص  يجب  بل  مجدداً.  الربّاد  يف  إعادة حفظها  عدم  يجب  ذلك  وبعد 

غضون أربعة أسابيع من تاريخ إخراجه من الرباد.

ما هي األعراض الجانبية األكرث شيوعاً؟

واالحمرار،  االنتفاخ  من  وللحّد  الحقن.  مكان  يف  انتفاخاً  ورمبا  احمراراً  إنربيل  يسبب  أن  قليلة  حاالت  يف  ميكن 

ميكنك أن تبّدل مكان الحقن يف كل مرة، ليك يرتاح الجلد الذي حقنته مؤخراً.

إىل متى سوف أستخدم إنربيل؟

قد يكون طبيبك قد قام بتكييف عالجك بواسطة إنربيل حسب حالتك؛ لذلك اتبْع التعليامت التي حصلت عليها 

من طبيبك. ما الذي يجب أن أنتبه إليه؟

ما الذي يجب أن أنتبه إليه؟

يجب عليك أن تتصل مع طبيبك أو املمرضة إذا كنت تعتقد أنك أصبت بعدوى خطرية، إذ ينبغي التوقف عن 

أخذ إنربيل عند اإلصابة بعدوى خطرية.

متى يجب أن أنقطع عن العالج بواسطة إنربيل؟

عليك أن تخرب طبيبك دامئاً بأنك تتعالج بواسطة إنربيل. ويجب دامئاً أن يكون االنقطاع عن إنربيل بعد التشاور 

مع طبيبك. وقد يكون االنقطاع مثالً عند اإلصابة بعدوى خطرية أو إجراء عملية جراحية. وعند الخضوع لجراحة 

كبرية عند طبيب األسنان، فيجب عليك أن تخرب طبيب األسنان بأنك تستخدم إنربيل.
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هل ميكن استخدام إنربيل سوية مع عقاقري أخرى؟

عليك أن تخرب طبيبك عن العقاقري األخرى التي تتناولها. وتشري الخربات إىل أنه ميكن الجمع ما بني إنربيل وأقراص 

تتناول  أن  قبل  طبيبك  تستشري  أن  دامئاً  عليك  يجب  وكورتيزون.  وميتوتريكسات   ،)NSAID )مثل  األمل  تسكني 

عقاقري أخرى مع إنربيل.

ما الذي يرسي أثناء الحمل؟

يجب عليك أن تتجنبي الحمل أثناء فرتة تناول إنربيل. وإن حدث أن أصبحت حامالً، فاتصيل بطبيبك.

ما الذي يرسي أثناء الرضاعة؟

ليس من املعروف ما إذا كان إنربيل ينتقل إىل حليب الثدي. وينبغي عليك عدم اإلرضاع أثناء فرتة تناول إنربيل.

ما الذي يجب أن أفكر فيه عند أخذ لقاحات؟

اللقاحات  هي  ما  اللقاحات  عيادة  يف  الكادر  أو  طبيبك  ويعرف  إنربيل.  مع  »الحي«  اللقاح  أخذ  بعدم  ننصح 

املعنية.
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كيف يُحفظ إنربيل؟

احتفظ بالدواء بعيداً عن مرأى األطفال ومتناولهم. •

 يُحفظ يف درجة حرارة 2 – 8 درجة مئوية )يف الرباد(. ميكن حفظ إنربيل أيضاً يف درجة حرارة الغرفة )25  •

     درجة مئوية كحد أقىص( ملدة أربعة أسابيع، وبعد ذلك يجب عدم إعادة حفظها يف الربّاد مجدداً.

بل يجب التخلص من إنربيل يف حال عدم استعامله يف غضون أربعة أسابيع من تاريخ إخراجه من الرباد. •

ال يجوز تجميده. •

احتفظ بالحقن املُعبأة مسبقاً/أقالم الحقن يف الغالف الكرتوين الخارجي، ألنها حساسة من الضوء. •

بعد تحضري محلول الحقن، ننصح باستخدامه فوراً. •

ال تستعمل هذا العقار بعد انتهاء مدة الصالحية املذكورة عىل العبوة. •

الطبيب أو املمرضة أو كادر 
الصيدلية الذين لديهم معرفة 
بإنربيل ينبغي أن يجيبوا عىل 

كافة األسئلة.
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اإلنرتنت املتوفرة عىل  املساعدة 

األمراض  عن  ونصائح  معلومات  توجد   www.psoriasisguiden.se واملوقع   www.rorelse.se املوقع  عىل 

الروماتزمية والُصداف. وقد قامت رشكة فايزر بإعداد هذين املوقعني، وقام أخصائيون يف كل مجال بالتدقيق يف 

الطبية  النرشة  يف  الواردة  املعلومات  تقرأ  أن  طبعاً  عليك  وينبغي  عليها.  واملصادقة  فيهام  الواردة  املعلومات 

.www.fass.se املوجودة يف الغالف و/أو املعلومات املتاحة عىل املوقع

www.rorelse.se

عىل املوقع www.rorelse.se ميكنك أن تقرأ عن مختلف األمراض الروماتزمية، مثل روماتزم املفاصل، والتهاب 

ط )مرض بخِتـرو/Bechterew(، وروماتزم األطفال. املفصل يف الصدفية، والتهاب الَفقار املُقسِّ

www.psoriasisguiden.se

ميكنك أن تقرأ عىل موقع دليل الُصداف )psoriasisguiden( عن مختلف أشكال الُصداف، وأن تطرح أسئلتك 

عىل طبيب األمراض الجلدية.
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مالحظات خاصة بك

Enbrel (etanercept), injektionsvätska i förfylld injektionspenna, förfylld spruta, pulver och vätska till injektion.
Ta noga del av informationen i bipacksedeln. 
Användningsområden: Hos vuxna (18 år och äldre) kan Enbrel användas för måttlig eller svår reumatoid artrit, 
psoriasisartrit, svår axial spondylartrit inklusive ankyloserande spondylit, och måttlig eller svår psoriasis. 
Enbrel används även för behandling av följande sjukdomar hos barn och ungdomar: 
För följande typer av barndomsreumatism (juvenil idiopatisk artrit), när behandling med metotrexat inte har gett 
tillräckliga resultat eller inte är lämpligt: Inflammation i många leder (polyartrit) (reumatoidfaktorpositiv eller 
-negativ) och inflammation som drabbar 5 eller fler leder (utvidgad oligoartrit) hos patienter från 2 års ålder. 
Ledinflammation som är kopplad till hudsjukdomen psoriasis (psoriasisartrit) hos patienter från 12 års ålder. För 
patienter från 12 års ålder med muskel-, senfästes- och ledinflammation (entesitrelaterad artrit) när andra vanliga 
behandlingar inte har gett tillräckliga resultat eller inte är lämpliga. Svår psoriasis hos barn och ungdomar från 
6 års ålder som haft otillräcklig effekt av (eller som inte kan behandlas med) ljusbehandling eller andra systemiska 
behandlingar (läkemedel som påverkar hela kroppen). Använd inte Enbrel: om du eller ditt barn har, eller löper 
risk att utveckla en allvarlig infektion i blodet som kallas blodförgiftning. Varningar och försiktighet: Allvarliga 
infektioner, hjärtsvikt, demyeliniserande sjukdomar, återkommande kroniska infektioner. För ytterligare informa-
tion se www.fass.se. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna. Produktresumé: januari 2017 
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