Luspatercept - Patiëntenkaart

Luspatercept
Patiëntenkaart
Informatie voor vrouwen die zwanger kunnen worden.
Let op bij het gebruik van luspatercept. Luspatercept is het werkzaam
bestanddeel in het medicijn. Uw medicijn kan ook een andere (merk)
naam dragen. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.
Informatie voor de patiënt
Luspatercept mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap en
gedurende 3 maanden voordat u zwanger wordt. Luspatercept kan
schadelijk zijn voor uw ongeboren baby.
Gebruik luspatercept niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft of
zwanger zou kunnen worden en u niet ten minste één zeer effectieve
anticonceptiemethode gebruikt.
• Voordat u met de behandeling met luspatercept begint:
1. Moet u een negatieve zwangerschapstest laten bevestigen door
uw voorschrijver.
2. Moet u effectieve anticonceptiemethoden besproken
hebben met uw arts en ten minste één zeer effectieve
anticonceptiemethode gebruiken tijdens het gebruik van
luspatercept en gedurende ten minste 3 maanden na het
stoppen van de behandeling met luspatercept.
• Een zwangerschapstest moet met passende tussenpozen worden
herhaald.
• Vertel het onmiddellijk aan uw arts als u zwanger bent of
denkt dat u zwanger zou kunnen zijn tijdens de behandeling
met luspatercept of gedurende 3 maanden na het stoppen met
luspatercept.
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Voor meer informatie over de effecten en bijwerkingen van luspatercept
raadpleegt u de patiëntenbijsluiter voor luspatercept.
Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb
▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel
nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.
Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit
ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen
melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb,
website: www.lareb.nl.
Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de
veiligheid van dit medicijn.
Meer informatie
Deze informatie is ook terug te vinden op
www.celgene.nl/educatievematerialen. Lees de bijsluiter voor meer
informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn naar uw
arts of apotheker.
Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter
Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).
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