
Leflunomid Bluefish. Patientinformation 

 

 
Version 1.0_2016-09-22 1(1) 

 

Patientinformation 
Det här informationsbladet har utarbetats i enlighet med den aktuella bipacksedeln för Leflunomid 
Bluefish och ska läsas i tillägg till bipacksedeln som medföljer läkemedelsförpackningen. 

Vad du måste veta om du är en kvinna i fertil ålder eller en kvinna som önskar bli gravid: 

 Leflunomid Bluefish kan öka risken för allvarliga fosterskador 

 -om du är gravid när du börjar ta Leflunomid Bluefish eller 

 -om du blir gravid medan du tar Leflunomid Bluefish, eller 

 -om du inte väntar med att bli gravid tills du har slutat ta Leflunomid Bluefish och följt wash-
out-proceduren för läkemedlet som beskrivs nedan, eller 

 -om du blir gravid inom 2 år efter att du har upphört med Leflunomid Bluefish 

 

Försiktighetsåtgärder vid användning av Leflunomid Bluefish 

Om du är en kvinna i fertil ålder ska du och din partner vidta alla försiktighetsåtgärder för att undvika 
graviditet, såsom att båda partner använder tillförlitliga preventivmedel enligt din läkares 
rekommendation när: 

- Du för närvarande tar Leflunomid Bluefish eller 
- Du har upphört med Leflunomid Bluefish och genomgår wash-out-proceduren 

eller 
- Du har upphört med Leflunomid Bluefish för mindre än 2 år sedan 

 
Det är MYCKET VIKTIGT att du kontaktar din läkare OMEDELBART om din menstruation är det 
minsta sen eller om du av någon annan orsak tror att du kan vara gravid. 

 

Wash-out-procedur (utsättningsprocedur) 

Eliminering av leflunomid och dess nedbrytningsprodukter:  
Produkten Leflunomid Bluefish och dess nedbrytningsprodukter förväntas vara i kroppen en längre 
period. Det tar ca två (2) år att eliminera leflunomid och dess nedbrytningsprodukter från kroppen. Du 
ska försöka påskynda elimineringen av nedbrytningsprodukterna av Leflunomid Bluefish genom att 
följa din läkares anvisningar beträffande wash-out-proceduren. 
 
Under wash-out-perioden kan du ges kolestyramin och aktivt kolpulver. Dessa substanser är kända 
för att modifiera absorptionen av östrogen och progestogener som finns i dina p-piller. Minipiller 
innehåller endast progestogen. Det är därför viktigt att du använder andra preventivmedel än orala 
preventivmedel under hela wash-out-perioden. Om wash-out-proceduren inte kan utföras krävs en 
vänteperiod på 2 år med tillförlitligt preventivmedel efter att behandlingen upphört före graviditet. 
 
Labbtester vid slutet av wash-out-perioden 
Två separata labbtester med ett intervall på 14 dagar måste utföras för att bedöma nivåerna av 
leflunomid och dess nedbrytningsprodukter i din kropp. Resultaten av dessa labbtester ska diskuteras 
med din läkare innan du planerar att bli gravid. 
 
Om du är en man som önskar skaffa barn 
Eftersom det inte kan uteslutas att Leflunomid Bluefish passerar in i sperma ska tillförlitligt 
preventivmedel användas under behandling med Leflunomid Bluefish.  
 
Om du är man och önskar skaffa barn ska du kontakta din läkare. Din läkare kan råda dig att sluta ta 
Leflunomid Bluefish och att ta vissa läkemedel för att rensa ut Leflunomid Bluefish och dess 
nedbrytningsprodukter snabbt och i tillräcklig grad från din kropp. Du behöver ta ett blodprov för att 
kontrollera att Leflunomid Bluefish har rensats ut i tillräcklig grad från din kropp.  
 

Du måste vänta minst ytterligare tre (3) månader innan du försöker skaffa barn. 

 

Kontakta din läkare för mer information. 


