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SIKKERHEDS-TJEKLISTE FOR ORDINERENDE LÆGE 
Esbriet® (pirfenidon) 

 

Inden du påbegynder behandling med Esbriet (pirfenidon), bør du læse 
produktresuméet og krydse nedenstående tjekliste af:  

Lægemiddelinduceret leverskade 

Inden påbegyndelse af behandling:  

� Patienten har ikke svær leverinsufficiens eller leversygdom i sidste stadie. Esbriet 
er kontraindiceret til patienter med svær leverinsufficiens eller leversygdom i 
sidste stadie  

� Der er taget leverfunktionsprøver inden behandlingen med Esbriet påbegyndes 
� Jeg er opmærksom på, at der kan forekomme forhøjede serumtransaminaser under 

behandling med Esbriet 
� Patienten er informeret om, at der kan opstå alvorlig leverskade og, at han/hun 

straks skal kontakte ordinerende læge eller egen læge for klinisk evaluering og 
leverfunktionsprøver, hvis der opstår symptomer på leverskade, inklusive træthed, 
anoreksi, ubehag i øverste højre del af abdomen, mørkfarvet urin eller gulsot (som 
beskrevet i indlægssedlen).  

Under behandling: 

� Der vil blive taget leverfunktionsprøver hver måned i de første 6 måneder af 
behandlingen 

� Der vil blive taget leverfunktionsprøver hver 3. måned i resten af 
behandlingstiden 

� Patienter der oplever forhøjede leverenzym-værdier vil blive monitoreret tæt, og 
Esbriet-dosis vil blive justeret, eller behandlingen om nødvendigt permanent 
seponeret (der henvises til produktresuméet for anbefalinger)  

� Der vil straks blive gennemført klinisk evaluering og taget leverfunktionsprøver, 
hvis patienten udvikler symptomer eller tegn på leverskade (der henvises til 
produktresuméet for anbefalinger).  

Lysfølsomhed 

� Patienten er informeret om, at Esbriet er forbundet med lysfølsomhedsreaktioner 
og, at dette skal forebygges 

� Patienten er rådet til at undgå eller reducere eksponering for direkte sollys 
(inklusive sollamper) 

� Patienten er instrueret i at bruge solfaktor dagligt, at klæde sig med henblik på at 
undgå soleksponering og at undgå andre lægemidler, der vides at være forbundet 
med lysfølsomhed 
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� Patienten er informeret om, at han/hun skal kontakte ordinerende læge eller egen 
læge, hvis der opstår nyt eller betydeligt hududslæt. 

 
Indberetning af bivirkninger 
Sundhedspersonalet skal indberette alle bivirkninger, der mistænkes at være forbundet 
med brug af Esbriet, i overensstemmelse med de nationale retningslinjer via: 
 
Lægemiddelstyrelsen 
Axel Heides Gade 1 
DK-2300 København S 
Websted: www.meldenbivirkning.dkmailto: 
 
Hvis du har kendskab til bivirkninger, der mistænkes at være forbundet med brug af 
Esbriet, inklusive klinisk betydelige lysfølsomhedsreaktioner og hududslæt, 
lægemiddelinduceret leverskade, leverfunktionsprøver der i klinisk signifikant grad 
falder uden for normalområdet eller andre klinisk signifikante bivirkninger, bør disse 
indberettes til:

Roche Pharmaceuticals A/S
Patient Safety Department
Tlf.: +45 3699 9999
Email: denmark.drug_safety@roche.com.
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