Leflunomide medac - Potilastiedote
Hyvä potilas,
Sinulle on annettu tämä seloste, koska lääkärisi on määrännyt sinulle Leflunomide medacia.
Lue tämä seloste huolellisesti läpi lääkepakkauksesta löytyvän potilastiedotteen lisäksi.

Toive saada lapsi ja raskaus
Kuten useimmat DMARD-lääkeryhmään (tautiprosessia hidastavat reumalääkkeet) kuuluvat
valmisteet, Leflunomide medac saattaa vahingoittaa syntymätöntä lasta.

Tietoa hedelmällisessä iässä oleville naisille, jotka haluavat tulla raskaaksi
Syntymättömälle lapselle voi kehittyä vakavia vammoja


jos otat Leflunomide medacia, vaikka olet raskaana.



jos tulet raskaaksi Leflunomide medac -hoidon aikana.



jos tulet raskaaksi ilman, että olet ensin lopettanut Leflunomide medac -hoidon ja
käynyt läpi alla kuvatun menetelmän lääkkeen poistamiseksi elimistöstäsi.



jos tulet raskaaksi kahden vuoden sisällä Leflunomide medac -hoidon lopettamisesta
(ilman aikaisempaa lääkkeen poistamista elimistöstä).

Seuraavat varotoimet ovat erityisen tärkeitä Leflunomide medacia käytettäessä:


Varmistu ennen hoidon aloittamista siitä, että et ole raskaana.



Hedelmällisessä iässä olevien naisten on Leflunomide medacia ottaessaan käytettävä
luotettavaa ehkäisyä, jota on käytettävä kahden vuoden ajan hoidon lopettamisen
jälkeen.



Mikäli suunnittelet raskautta, kerro siitä lääkärille. Sinun on lopetettava Leflunomide
medacin käyttö ja sinun on myös
o odotettava 2 vuotta tai
o suoritettava alla kuvattu lääkkeen poistamismenetelmä, jolla nopeutetaan
Leflunomide medacin poistumista elimistöstäsi.



Kerro lääkärille välittömästi, jos epäilet olevasi raskaana (esim. jos kuukautistesi
alkaminen on myöhässä) Leflunomide medac -hoidon aikana tai kahden vuoden sisällä
hoidon lopettamisesta.
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Leflunomide medac -hoidon jälkeinen lääkkeen poistamismenetelmä
Ennen kuin tulet raskaaksi, on sinun oltava täysin varma siitä, että Leflunomide medac on
melkein täydellisesti poistunut elimistöstäsi. Tähän voi kulua jopa 2 vuotta. Tätä odotusaikaa
voidaan lyhentää ottamalla eräitä lääkkeitä, jotka nopeuttavat Leflunomide medacin
poistumista elimistöstäsi.
Kun näitä lääkkeitä on otettu 11 päivän ajan, on varmistettava vähintään 14 päivän välein
otetuilla kahdella verikokeella, että vaikuttava aine on poistunut riittävästi elimistöstäsi. Heti
kun verikoe osoittaa, että Leflunomide medac on poistunut elimistöstäsi, on sinun odotettava
vielä ainakin kuukausi ennen raskaaksi tulemista.
Mikäli lääkkeen pitoisuudet veressä ovat edelleen liian suuria, vielä poistamismenetelmän
käytön jälkeenkin, voidaan menetelmä joutua toistamaan.

Tietoa miehille
On mahdollista, että Leflunomide medac kulkeutuu siemennesteeseen ja vahingoittaa
syntymätöntä lasta. Tästä syystä miesten tulee käyttää luotettavaa ehkäisymenetelmää
Leflunomide medacia ottaessaan.
Jos sinua hoidetaan Leflunomide medacilla ja suunnittelet perheenlisäystä, ota yhteyttä
lääkäriisi. Lääkäri voi neuvoa sinua lopettamaan Leflunomide medacin käytön ja
suorittamaan yllä kuvatun elimistöstä poistamismenettelyn. Tämän jälkeen on varmistettava
kahdella verikokeella kahden viikon välein siitä, että vaikuttavaa ainetta on poistunut
riittävästi elimistöstäsi. Riskien minimoimiseksi sinun tulee sitten odottaa vielä ainakin
3 kuukautta ennen lapsen siittämistä.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin puoleen.
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