Information till patienter

Användning av Deltyba™ (delamanid)
under graviditet eller vid amning

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer
att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.
Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt
får. Se www.lakemedelsverket.se för information om hur du
rapporterar biverkningar.
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Du har diagnostiserats med en allvarlig bakteriell infektion som kallas multiresistent
tuberkulos (MDR-TB). Din läkare har beslutat att behandla dig med flera olika antibiotika,
inklusive ett nytt antibiotikum med namnet Deltyba (delamanid). Syftet med att använda
alla dessa antibiotika tillsammans är att bota dig från infektionen.
Läs detta patientinformationskort noggrant eftersom den ger dig viktig information om
användning av Deltyba (delamanid) under graviditet eller vid amning. Detta
patientinformationskort ersätter inte samtal med din läkare om din sjukdom eller din
behandling. Se till att du har läst och förstått den medföljande bipacksedeln, och att du
har diskuterat din behandling med din läkare innan du tar Deltyba (delamanid).

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar när du tar Deltyba (delamanid), tala med läkare,
apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som
inte nämns i bipacksedeln. Du kan även rapportera till Läkemedelsverket via
Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
Webbplats: www.lakemedelsverket.se
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om
läkemedels säkerhet.
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Vad behöver jag veta om användning av
Deltyba (delamanid) under graviditet
eller vid amning?
Viktiga saker som du bör veta innan du påbörjar behandling med Deltyba
(delamanid) är:

• Deltyba (delamanid) kan skada ditt ofödda barn.
• Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, tala om det
för din läkare omgående och följ dennes rekommendationer.
• När du tar Deltyba (delamanid) ska du använda effektiva preventivmedel för att
undvika graviditet.
• Om du blir gravid under behandling med Deltyba (delamanid) ska du kontakta din
läkare och boka en tid omedelbart.
• Om du ammar ditt barn ska du byta till matning med flaska innan du behandlas
med Deltyba (delamanid) eftersom medicinen kan överföras till barnet genom
bröstmjölken.

Se till att läsa bipacksedeln i sin helhet som bifogas med din Deltyba
(delamanid)-förpackning. Den innehåller all viktig information som du
behöver om detta läkemedel. Vänd dig till din läkare eller sjuksköterska
och be dem förklara sådant du inte förstår eller för att få svar på eventuella
frågor som du kan ha.
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Mer information
Denna informationsbroschyr för patienter finns tillgängligt på hemsida hos
innehavaren av godkännandet för försäljning:

Tillhandahållen av:
Otsuka Novel Products GmbH
Erika-Mann-Straße 21
80636 Munich
Tyskland
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Deltyba™ är ett varumärke som tillhör Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

https://otsuka-onpg.com/about-our-product-against-mdr-tb.

