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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  
 
3. HUSKEKORT TIL SUNDHEDSPERSONALE 
 
Erivedge® huskekort til sundhedspersonale. 
 
Kontraindikation for:  

 kvinder, der er gravide eller ammer 

 kvinder i den fertile alder, der ikke overholder Erivedge-programmet for 
svangerskabsforebyggelse 

 
Kvindelige, fertile patienter: 

 skal have foretaget månedlige graviditetstests, selvom der optræder amenoré  

 skal altid anvende anbefalet prævention under behandling med Erivedge® og 
i 24 måneder efter sidste dosis 

 må ikke amme under behandling og i 24 måneder efter sidste dosis 
 
Mandlige patienter: 

 skal bruge kondom (om muligt med sæddræbende creme) ved samleje med 
kvindelig partner under behandlingen med Erivedge® og 2 måneder efter 
sidste dosis 

 må ikke være sæddonorer under behandlingen med Erivedge® og i 2 
måneder efter sidste dosis  

 
Patienten skal straks kontakte dig, hvis der er mistanke om graviditet hos en 
kvindelig patient eller hos partner til mandlig patient. 
 
  Du skal: 

 vurdere graviditetsstatus og rådgive patienten vedrørende teratogen risiko og 
henvise patienter og kvindelige partnere til en specialist 

 rapportere alle bekræftede graviditeter til Roche 
 
Alle patienter:  

 må ikke give denne medicin til andre 

 skal aflevere ikke anvendte kapsler ved behandlingens afslutning 
(bortskaffelse følger lokale retningslinjer) 

 må ikke være bloddonerer under behandlingen og i 24 måneder efter sidste 
dosis. 

 
Den ordinerende læges rolle i Erivedge®-programmet for 
svangerskabsforebyggelse 
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 uddanne patienter om de teratogene risici forbundet med eksponering for 
Erivedge® under graviditet.  
 

 sikre at patienterne er i stand til at følge kravene for sikker anvendelse af 
Erivedge®. 
 

 sikre at patienter, som er kvinder i den fertile alder får foretaget en 
graviditetstest hos sundhedspersonalet inden for maksimum syv dage inden 
behandlingen med Erivedge® påbegyndes, og testen skal være negativ 
(dagen hvor graviditetstesten er udført = dag 1). Der skal udføres 
graviditetstest hos sundhedspersonale hver måned under behandlingen, og 
testen skal være negativ. 
 

 sikre at for patienter, som er kvinder i den fertile alder, bør ordination af 
Erivedge® begrænses til 28 dages behandling, og fortsat behandling bør 
kræve fornyet ordination. 
 

 sikre at patienter, som er kvinder i den fertile alder er i stand til at overholde 
de forholdsregler, der er forbundet med svangerskabsforebyggelse under 
behandling med Erivedge® og i 24 måneder efter sidste dosis.  
 

 da Erivedge® er til stede i sæd, skal alle mandlige patienter forstå risici for 
det ufødte barn og anvende kondom (om muligt med sæddræbende creme), 
selv efter vasektomi, når de har samleje med en kvindelig partner under 
behandlingen og i to måneder efter sidste dosis, for at forhindre eksponering 
for Erivedge®. 
 

 giv dine patienter patientfolderen: ”Erivedge®-programmet for 
svangerskabsforebyggelse: Information til patienter, som tager Erivedge®”, 
som indeholder information og rådgivning om brug af Erivedge®. 
 

 rapportere alle graviditeter til Roche. 
 

 henvis patienten til en specialist i tilfælde af graviditet. 
 
 
Find yderligere information vedrørende bivirkninger ved Erivedge® og brug af 
prævention i produktresuméet for Erivedge® samt indlægsseddel. 
 
 
 


