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Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye 
sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale 
anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger 
 
4. RETNINGSLINJER FOR PATIENTVEJLEDNING 

Erivedge® skema med retningslinjer for patientvejledning Initialer 

ADVARSEL: EMBRYO-FØTAL DØD OG SVÆRE MEDFØDTE MISDANNELSER 
Erivedge® kan forårsage embryo-føtal død eller svære medfødte misdannelser, når det administreres til 
gravide kvinder. Hæmmere af hedgehog-signalveje, som Erivedge®, er vist at være embryotoksiske og/eller 
teratogene hos flere dyrearter og kan forårsage svære misdannelser, inklusive kraniofaciale anomalier, 
midtlinjedefekter og ekstremitetsdefekter. Erivedge® må ikke anvendes under graviditet. 

 

Til alle patienter 
Jeg forstår, at:  

 Erivedge® kan give svære medfødte misdannelser hos nyfødte eller gøre, at fostret dør   

 jeg ikke må give Erivedge® til andre. Erivedge® er kun udskrevet til mig    

 jeg skal opbevare Erivedge® utilgængeligt for børn  

 jeg ikke må være bloddonor, mens jeg er i behandling med Erivedge® og i 24 måneder efter sidste dosis  

 jeg skal aflevere ubrugte kapsler, når behandlingen er slut.  

Til kvinder, der kan blive gravide 

Jeg forstår:  

 at jeg ikke må tage Erivedge® hvis jeg er gravid eller planlægger at blive gravid  

 at jeg ikke må blive gravid mens jeg er i behandling med Erivedge® og i 24 måneder efter min sidste 

dosis 
 

 hvad lægen har sagt om anbefalede former for prævention  

o Jeg skal bruge 2 anbefalede former for prævention på samme tid, mens jeg er i behandling med 

Erivedge®,  

o medmindre jeg forpligter mig til ikke at have samleje  

 

 at jeg skal have foretaget graviditetstest hos lægen, som skal være negativ, maksimum 7 dage (dagen 

hvor graviditetstesten er udført = dag 1) inden jeg starter behandling med Erivedge® og herefter hver 

måned under behandlingen  

 

 at jeg, under behandlingen og i 24 måneder efter min sidste dosis, straks skal kontakte lægen, hvis: 

o jeg bliver gravid eller tror at jeg måske kunne være gravid 

o min menstruation udebliver 

o jeg holder op med at bruge prævention 

o hvis jeg er nødt til at skifte prævention 

 

 at jeg straks skal holde op med at tage medicinen, hvis jeg bliver gravid under behandlingen med 

Erivedge®  

 at jeg ikke må amme mens jeg tager Erivedge® og i 24 måneder efter min sidste dosis 

 

 at lægen vil indrapportere eventuel graviditet til Roche, som fremstiller Erivedge®.  

Til mænd 

Jeg forstår:  

 at jeg altid skal bruge kondom når jeg har samleje med en kvinde, mens jeg er i behandling med 

Erivedge® og i 2 måneder efter min sidste dosis, også selvom jeg er steriliseret 
 

 at jeg skal kontakte lægen, hvis min partner bliver gravid mens jeg er i behandling med Erivedge® eller 

inden for 2 måneder efter min sidste dosis 
 

 at jeg ikke må være sæddonor på noget tidspunkt under min behandling og i 2 måneder efter min sidste 

dosis 
 

Graviditet og bivirkninger skal indberettes til Roche a/s på tlf.  36 39 99 99 
 


