
LefLu no mide me dac –  
informÁcie pre pacienta

Vážená pacientka, vážený pacient,

tento prehľad základných informácií dostávate, 
vzhľadom na to, že Vám Váš lekár predpísal 
Leflunomide medac. Prosíme Vás, pozorne si 
prečítajte všetky uvedené informácie a informácie 
pre pacientov priložené k lieku.

Čakáte dieťa  alebo chcete 
otehotnieť

Ako väčšina liekov skupiny DMARD (antireumatiká 
modifikujúce ochorenie), Leflunomide medac môže 
tiež negatívne ovplyvniť vývoj nenarodeného 
dieťaťa.

informácie pre ženy Vo fertilnom 
Veku, ktoré chcú otehotnieť

U ešte nenarodeného dieťaťa môžu nastať vážne 
vývojové poruchy:

 Ak ste tehotná a užívate Leflunomide medac.•	

 Ak užívate Leflunomide medac a otehotniete •	
počas liečby.

 Ak otehotniete bez prerušenia liečby •	
Leflunomidom medac a bez ukončenia 
vymývacieho postupu popísaného nižšie.

 Ak otehotniete skôr ako do 2 rokov od •	
ukončenia liečby Leflunomidom medac (bez 
predchádzajúceho vymývacieho postupu).

Nasledujúce preventívne opatrenia sú pri užívaní 
Leflunomidu medac mimoriadne dôležité:

 Pred začiatkom liečby sa presvedčte, či nie ste •	
tehotná.

 Ženy vo fertilnom veku musia počas liečby •	
Leflunomidom medac a 2 roky po nej užívať 
spoľahlivú antikoncepciu.

 Ak plánujete otehotnieť, bezodkladne to •	
oznámte svojmu lekárovi. Nesmiete ďalej užívať 
Leflunomide medac a musíte

 2 roky počkať, alebo•	
 absolvovať vymývací postup popísaný nižšie •	
na urýchlenie odstránenia Leflunomidu 
medac z Vášho organizmu.

 Prosíme Vás, aby ste bezodkladne informovali •	
svojho lekára, ak počas liečby Leflunomidom 
medac alebo do 2 rokov od ukončenia liečby 
máte pocit, že by ste mohli byť tehotná (napr. ak 
sa Vám oneskorí menštruácia).

VymýVací postup po lieČbe 
LefLunomidom medac

Skôr než otehotniete, musíte mať úplnú istotu, že 
Leflunomide medac bol takmer úplne eliminovaný 
z Vášho organizmu. Môže to trvať až 2 roky. Túto 
čakaciu dobu možno skrátiť užívaním určitých 
liekov urýchľujúcich elimináciu Leflunomidu 
medac z organizmu.
Po užívaní týchto liekov musia po dobu 11 dní 
dva krvné testy v intervale najmenej 14 dní 
potvrdiť, že účinná látka bola z Vášho organizmu 
dostatočne eliminovaná. Potom, ako test preukáže, 
že Leflunomide medac bol z Vášho organizmu 
eliminovaný, musíte pred otehotnením počkať 
najmenej ďalší mesiac.
Ak sú krvné hladiny stále príliš vysoké, a to aj po 
vymývacom postupe, môže byť nevyhnutné postup 
zopakovať.

informácie pre mužoV

Pri liečbe Leflunomidom medac hrozí, že prenikne 
do spermií a poškodí ešte nenarodené dieťa. Preto 
musia muži pri užívaní Leflunomidu medac používať 
spoľahlivú antikoncepciu.
Ak ste liečený Leflunomidom medac a plánujete 
stať sa otcom, obráťte sa na svojho lekára. Váš 
lekár Vám odporučí zastaviť užívanie Leflunomidu 
medac a absolvovať vyššie popísaný vymývací 
postup. Po tomto postupe musia dva krvné testy 
v intervale 2 týždňov potvrdiť, že účinná látka bola 
z Vášho organizmu dostatočne eliminovaná. Na 
minimalizáciu rizika by ste mali pred splodením 
dieťaťa počkať ešte najmenej ďalšie 3 mesiace.

V prípade akýchkoľvek otázok sa obracajte na 
svojho lekára.
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