
Kom ihåg-kort för sjukvårdspersonal



Kvinnliga patienter som är fertila måste:
•  Ta graviditetstest månadsvis även om patienten får amenorré 
•  Alltid använda rekommenderade preventivmetoder medan de tar Erivedge® och 

inom 24 månader efter sin sista dos
•  Avstå från att amma under behandlingen och inom 24 månader efter sin  

sista dos.

Manliga patienter måste:
•  Använda kondom (med spermiedödande medel, om tillgängligt) när de har sex 

med en kvinnlig partner medan de tar Erivedge® och inom två månader efter sin 
sista dos.

•  Avstå från att donera sperma under behandlingen och inom två månader efter sin 
sista dos av detta läkemedel.

Patienten måste kontakta dig omedelbart vid misstänkt graviditet hos en 
kvinnlig patient eller hos en kvinnlig partner till en manlig patient.  

Att komma ihåg om Erivedge® för sjukvårdspersonal.



Du måste:
•  Kontrollera graviditetsstatus, informera patienten om teratogen risk och 

hänvisa patienten till en specialistläkare för rådgivning.
•  Rapportera alla bekräftade graviditeter till Roche.
•  Fylla i informationen som efterfrågas i webbportalen för sjukvårspersonal 

(www.erivedge-ppp.se)

För alla patienter gäller:
•  Att aldrig ge detta läkemedel till en annan person.
•  Ej använt läkemedel ska efter behandlingens slut omedelbart kasseras 

enligt lokala regler (om tillämpligt, till exempel återlämna kapslarna till 
apotekspersonal eller läkare).

•  Att de inte får lämna blod under behandlingen eller inom 24 månader  
efter sin sista dos.

Ytterligare information om biverkningar och förebyggande av graviditet finns  
i produktresumén och bipacksedeln för Erivedge®.



Rapportera eventuella biverkningar till Läkemedelsverket 
via www.lakemedelsverket.se/rapportera eller till Roche på 
stockholm.adverse_event_reports@roche.com

Roche AB 
Liljeholmsstranden 5, 100 74 Stockholm   
08-726 12 00, www.roche.se
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q Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det 
möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårds-
personal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Rapporteringen 
ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche 
på stockholm.adverse_event_reports@roche.com eller via telefon 08-726 12 00.


