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VEJLEDNING TIL PATIENTER I BRUG AF 
CELLCEPT(MYCOPHENOLATMOFETIL) 

Information om risiko for skader hos fostre 

Om denne vejledning  

Denne vejledning beskriver, hvordan behandling med mycophenolatmofetil kan skade fostre 
og hvordan du mindsker denne risiko. Hvis du bliver behandlet med Cellcept eller andre 
lægemidler indeholdende mycophenolat og kan blive gravid, vil lægen informere dig, om 
hvordan behandling med mycophenolat kan skade det ufødte barn. Lægen vil tale med dig 
om prævention og planlægning af graviditet og vil besvare eventuelle spørgsmål om dette. 
Vejledningen vil hjælpe dig med at huske, hvad I har talt om, så gem den, så du kan læse den 
igen. Ud over denne vejledning, er det også vigtigt, at du læser indlægssedlen, der ligger i 
pakningen, for at få den fulde information om mycophenolat. 

Hvilken risiko er der?  

Mycophenolat giver en øget risiko for abort og fosterskader. Det vides ikke præcis hvorfor, 
men risikoen er større hos gravide patienter, der behandles med mycophenolat end hos 
patienter, der behandles med andre immunsuppresive midler og meget større end hos 
befolkningen generelt. 

Studier har vist, at ca. halvdelen (45%-49%) af alle graviditeter hos kvinder, der behandles 
med mycophenolat, ender med abort sammenlignet med 12%-33% hos 
organtransplanterede  patienter, der behandles med andre immunsvækkende midler. Ca. 1 ud 
af 4 (23%-27%) af de børn, der fødes af mødre, der har taget mycophenolat under 
graviditeten, fødes med misdannelser sammenlignet med 4%-5% af dem, der fødes af 
transplantationspatienter behandlet med andre immunsvækkende midler og 2%-3% i 
befolkningen generelt.   

De misdannelser, der kan forekomme omfatter øre-, øjen- og ansigtsmisdannelser, medfødte 
hjertefejl, misdannelser af fingre, nyrer og spiserør. Der er også set medfødte misdannelser i 
nervesystemet som manglende sammenvoksning af ryggraden.  

Mycophenolat må derfor ikke bruges af kvinder, der er gravide eller måske bliver gravide, 
med mindre der ikke findes anden hensigtsmæssig behandling, der kan forebygge 
organafstødelse.  Kontakt lægen for yderligere råd og vejledning.  

Hvem er i risiko?  

Følgende patienter skal være særligt opmærksomme på risiko for fosterskader i forbindelse 
med brug af mycophenolat:  

· Gravide patienter  
· Kvindelige patienter, der kan blive gravide (enhver patient, der er gået i pubertet og 

enhver kvinde med intakt livmoder, der ikke har afsluttet overgangsalderen)  

Inden du begynder, eller fortsætter, behandling med mycophenolat, vil lægen tale med dig om 
øget risiko for abort og fosterskader og om hvordan du kan undgå det. Dette vil hjælpe dig 
med at forstå risikoen for barnet. Din læge vil også besvare de spørgsmål du måtte have.   
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Hvordan undgår man denne risiko?  

For at gøre vejledningen mere brugervenlig, er den opdelt i specifikt information til kvinder 
og til mænd.   

Hvis der er noget, du synes er uklart, er du velkommen til at spørge lægen.  

Vigtig information til kvinder  

Da mycophenolat øger risikoen for abort og fosterskader, skal du:  

· sikre dig, at du ikke er gravid inden du begynder at tage mycophenolat  
· bruge sikker prævention mens du er i behandling og i 6 uger efter behandlingen med 

mycophenolat er afsluttet  
· straks kontakte lægen, hvis du tror du måske er gravid  
· kontakte lægen, hvis du planlægger at blive gravid  

Alle kvinder, der kan blive gravide, skal tage en graviditetstest inden behandlingen starter for 
at være sikre på, at de ikke er gravide. Lægen vil informere dig om, hvilken slags test du skal 
tage, og hvornår den skal tages, inden behandlingen med mycophenolat starter og mens 
behandlingen står på. Du vil få taget 2 graviditetstests for at teste, om du er gravid. Test 
nummer 2 tages 8-10 dage efter den første og umiddelbart inden behandlingen med 
mycophenolat starter. Lægen kan foreslå, at testen gentages i løbet af behandlingen (for 
eksempel hvis du har glemt at bruge prævention). Du vil blive informeret om resultaterne af 
alle graviditetstests.  

For at være sikker på, at du ikke bliver gravid under behandlingen, skal du bruge sikker 
prævention, mens du er i behandling med mycophenolat og i 6 uger efter du har taget den 
sidste dosis. Du skal anvende mindst én form for pålidelig antikonception, medmindre 
seksuel afholdenhed er den valgte form for prævention. Samtidig brug af to komplementære 
former for prævention nedsætter risikoen for graviditet og er foretrukket. Lægen vil diskutere 
forskellige typer prævention med dig, og hjælpe dig med at vælge det, der passer bedst til dig.  

Hvis du tror, du måske er blevet gravid under din behandling med mycophenolat, eller inden 
for 6 uger efter din behandling med mycophenolat er afsluttet, skal du straks kontakte lægen. 
Det er meget vigtigt, at du IKKE holder op med at tage mycophenolat uden at have talt med 
lægen. Hvis du er transplantationspatient, kan du risikere afstødelse, hvis du holder op med at 
tage mycophenolat. Lægen vil hjælpe dig med at undersøge, om du er gravid og vil rådgive 
dig om, hvad du skal gøre.  

Vigtig information til mænd  

Begrænset klinisk evidens indikerer ikke en øget risiko for misdannelser eller abort, hvis du 
bliver behandlet med mycophenolat. Dog kan en risiko ikke helt udelukkes. Som 
sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at du og din kvindelige partner bruger sikker 
prævention, mens du er i behandling med mycophenolat og i 90 dage efter din sidste dosis af 
mycophenolat.  
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Tal med din læge om risikoen, hvis du og din partner planlægger graviditet.  

Hvis du tror, din partner måske er blevet gravid under din behandling med mycophenolat, 
eller inden for 90 dage efter din behandling med mycophenolat er afsluttet, skal du kontakte 
lægen. Lægen vil undersøge, om din partner er gravid og vil rådgive jer om, hvad I skal gøre.  

Du må ikke donere sæd, mens du er i behandling med mycophenolat og i 90 dage efter din 
behandling er afsluttet.  

Vigtig information til alle patienter  

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give 
medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, 
som du har. Aflever eventuelle medicinrester på apoteket, når behandlingen er afsluttet.  

Du må ikke donere blod under din behandling med mycophenolat og i 6 uger efter 
behandlingen er afsluttet.  

Hvis du har spørgsmål vedrørende risiko ved brug af CellCept i forbindelse med graviditet og 
det haster, kan du kontakte lægen på følgende telefonnumre:  

I åbningstiden   
Uden for åbningstid   

Vigtigt at huske  

· Mycophenolat forårsager fosterskader og abort   
· Hvis du er en kvinde, der kan blive gravid, skal du have en negativ graviditetstest 

inden du kan starte behandling  
· Alle mænd og kvinder, behandlet med mycophenolat, skal følge de råd om 

prævention de får af lægen 
· Hvis du ikke forstår den information du har fået, skal du bede lægen om at forklare 

det igen, inden du tager mycophenolat   
· Du må IKKE holde op med at tage mycophenolat uden at tale med lægen først  
· Denne medicin er kun til dig - giv det ikke til andre. Det kan være skadeligt for dem.  

 


