Waarschuwingskaart voor patienten - Odomzo (sonidegib)
Gebruik dit geneesmiddel niet als u:
Zwanger bent of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn.
Borstvoeding geeft of van plan bent dit te doen.
Geen maatregelen voor zwangerschapspreventie gebruikt door u volledig te onthouden van seks
OF, voor vrouwen, geen twee aanbevolen vormen van doeltreffende anticonceptie gebruikt.
Als u momenteel sonidegib gebruikt of dit binnen de afgelopen 20 maanden heeft gebruikt (binnen 20 maanden
voor vrouwelijke patiënten en binnen 6 maanden voor mannelijke patiënten), en vermoedt dat u of uw partner
zwanger zou kunnen zijn, stop dan met de medicatie en stel onmiddellijk uw zorgverlener op de hoogte.

Om los te maken en bij te houden

• Sonidegib kan ernstige geboorteafwijkingen veroorzaken.
• Het kan tot de dood van een baby voor of vlak na de geboorte leiden.
• U of uw partner mag niet zwanger worden tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.
• Mannen en vrouwen moeten de ondergenoemde anticonceptieadviezen opvolgen.
Informatie voor vrouwen

• 7 dagen voor de start van de sonidegib-behandeling en maandelijks tijdens de behandeling moet u een
zwangerschapstest laten doen.
• Gebruik 2 aanbevolen vormen van anticonceptie OF onthoudt u van geslachtsgemeenschap tijdens de
behandeling en gedurende 20 maanden na de laatste dosis.
• Laat het uw arts weten als u borstvoeding geeft of zwanger wordt terwijl u sonidegib gebruikt of binnen
20 maanden na uw laatste dosis.

Bewaar deze kaart op een goed zichtbare plaats, om u te herinneren aan de voorzorgsmaatregelen die u
moet nemen terwijl u sonidegib gebruikt.

Aanbevolen anticonceptiemethoden tijdens het gebruik van
sonidegib capsules
U moet 2 vormen van anticonceptie gebruiken. Gebruik 1 vorm van anticonceptie uit elk
van de onderstaande kolommen.
ZEER DOELTREFFENDE VORMEN
BARRIÈREMETHODEN
VAN ANTICONCEPTIE

• Mannencondoom (met zaaddodend middel,
indien beschikbaar) OF
• Pessarium met zaaddodend middel

EN

(IUD) OF
• Spiraaltje
• Tubaire sterilisatie OF
• Vasectomie

Informatie voor mannen

altijd een condoom tijdens de geslachtsgemeenschap, zelfs al heeft u een vasectomie ondergaan, tijdens
• Gebruik
de behandeling en gedurende 6 maanden na de laatste dosis.
geen sperma tijdens de behandeling en gedurende 6 maanden na de laatste dosis.
• Doneer
Laat
het
uw
arts weten als uw partner zwanger wordt terwijl u sonidegib gebruikt of binnen 6 maanden na uw laatste dosis.
•

Informatie voor alle patienten

de ongebruikte capsules aan het eind van de behandeling terug.
• Breng
• Doneer geen bloed terwijl u behandeld wordt, en gedurende 20 maanden na de laatste dosis.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn naar uw arts of apotheker.

Telefoonnummer voor noodgevallen
Naam van de gezondheidszorgbeoefenaar die de behandeling start:
Tel.:
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