Podsjetnik za bolesnike koji uzimaju lijek
Erivedge (vismodegib)

Ovaj vodič predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao
uvjet za stavljanje lijeka Erivedge (vismodegib) u promet, u cilju
dodatne minimizacije važnih odabranih rizika.
Bez promidžbenog sadržaja.

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne
zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja je priložena svakom
pakiranju lijeka Erivedge (vismodegib). Za potpune informacije
prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u svakom
pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova).

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama
Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u dijelu
Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika
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Erivedge može naškoditi nerođenu djetetu ili prouzročiti njegovu smrt.
Bolesnice koje mogu zatrudnjeti moraju:
 uvijek koristiti 2 metode preporučene kontracepcije tijekom liječenja i još
24 mjeseca po njegovu završetku (za više informacija pročitajte knjižicu “Program
sprječavanja trudnoće kod primjene lijeka Erivedge: Informacije za bolesnike koji
uzimaju Erivedge”)
 jednom mjesečno raditi test na trudnoću kako bi se otkrila eventualna trudnoća
Bolesnici muškog spola:
 moraju uvijek koristiti prezervativ (po mogućnosti sa spermicidom) pri spolnom
odnosu s partnericom tijekom liječenja i još 2 mjeseca nakon uzimanja posljednje
doze.
 ne smiju darovati spermu tijekom liječenja ni unutar 2 mjeseca nakon posljednje
doze.
Morate se odmah obratiti svom liječniku ili zdravstvenom djelatniku ako bolesnici ili
spolnoj partnerici bolesnika izostane mjesečnica, ako sumnja na trudnoću ili ako je
trudna.
 Bolesnice: Obratite se svom liječniku ako sumnjate na trudnoću dok se liječite
lijekom Erivedge ili unutar 24 mjeseca nakon uzimanja posljednje doze.
 Bolesnici muškog spola: Obratite se svom liječniku ako Vaša partnerica sumnja da
je trudna dok Vi uzimate lijek Erivedge ili unutar 2 mjeseca nakon Vaše posljednje
doze.
Svi bolesnici:
 Nikada ne smiju ovaj lijek dati drugim osobama.
 Ne smiju darovati krv tijekom liječenja niti unutar 24 mjeseca nakon posljednje doze.
 Moraju na kraju liječenja vratiti neupotrijebljene kapsule.
Telefonski broj za hitne slučajeve
Tijekom radnog
vremena
Izvan radnog
vremena
Prijavljivanje nuspojava
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili
medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o
lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu
nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem internetske
stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App
Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog
lijeka.
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