Patientkort
Sida 1 (framsida)

Sida 2

För behandling av pulmonell arteriell hypertension
Det här kortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver
känna till när du behandlas med Opsumit. Bär alltid med dig det här
kortet och visa det för alla läkare som är involverade i din vård.

Det är viktigt att du omedelbart rapporterar graviditet eller
eventuella biverkningar som inträffar under behandling med
Opsumit till din förskrivande läkare.
Vårdinrättning: ____________________________________
Namn på förskrivande läkare: _________________________

Opsumit 10 mg
macitentan
filmdragerade tabletter

Telefonnummer till förskrivande läkare:_________________

SV

Sida 3 (insida vänster)

Sida 4 (insida mitten)

Graviditet
Opsumit kan skada utveckligen av fostret. Därför ska du inte ta Opsumit
om du är gravid och du ska heller inte bli gravid medan du tar Opsumit.
Dessutom, om du har pulmonell arteriell hypertension (högt blodtryck i
lungorna), kan en graviditet allvarligt försämra dina sjukdomssymtom.

Preventivmedel
Du måste använda ett tillförlitligt preventivmedel medan du tar
Opsumit. Tala med din läkare om du har frågor om detta.

Sida 5 (insida höger)
Tecken på att din lever kanske inte fungerar normalt kan vara:
•
Illamående (önskan att kräkas)
•
kräkningar
•
feber (hög temperatur)
•
mag-/buksmärta
•
gulsot (gulfärgning av hud och ögonvitor)
•
mörkfärgad urin
•
kliande hud
•
dvalliknande tillstånd eller trötthet (ovanlig trötthet eller
utmattning)
•
influensaliknande symtom (led- och muskelsmärtor med feber)
Om du märker något av dessa tecken ska du omedelbart tala om
detta för din läkare. Om du har frågor om din behandling, vänd dig
till läkare eller apotekspersonal.
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Du måste göra ett graviditetstest innan du börjar ta Opsumit och varje
månad under behandlingen, även om du inte tror att du är gravid.
Liksom andra läkemedel i denna grupp kan Opsumit påverka levern. Din
läkare kommer att ta blodprover innan du påbörjar behandlingen med
Opsumit och under behandlingen, för att kontrollera om din
leverfunktion är normal.

