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Generelle retningslinjer
Vis dette kort til den eller de læger og øvrige sundheds-  
personer, der bliver involveret i din behandling
(f.eks. i tilfælde af uventede helbredsmæssige problemer).

AUBAGIO er tilgængeligt som 14 mg og 7 mg tabletter.

Dette patientkort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal
være opmærksom på, når du tager Aubagio. Læs venligst indlægssedlen for
flere oplysninger.

PATIENTKORT



Vigtige bivirkninger
Dette lægemiddel kan påvirke din leverfunktion, dit 
blodtryk og bestemte blodceller, der spiller en vigtig rolle i 
bekæmpelsen af infektioner. 

Kontakt straks lægen, hvis du oplever en eller flere af 
følgende bivirkninger:
•  Huden eller det hvide i øjnene bliver gult, mørkfarvet urin, kvalme eller opkast-

ning og mavesmerter. Det kan være tegn på, at du har problemer med leveren.

•  Høj feber, hoste, rysten, kulderystelser, hævede lymfekirtler, nedsat eller smer-
tefuld vandladning. Det kan være tegn på, at du har en infektion.

•  Du må ikke begynde at tage Aubagio, hvis du er gravid eller tror, at du er 
gravid. Lægen vil muligvis bede dig tage en graviditetstest.

•  Du skal anvende sikker prævention, mens og efter du tager Aubagio. Din 
læge vil vejlede dig om potentielle risici for fosteret og behovet for sikker 
prævention.

•  Kontakt din læge, hvis du vil ændre præventionsform eller gerne vil 
blive gravid.

•  Hvis du bliver gravid eller tror, at du er blevet gravid, skal du stoppe med at 
tage Aubagio og straks kontakte lægen.

•  Hvis du er gravid, vil lægen muligvis foreslå en behandling med et særligt 
lægemiddel, der hurtigt og effektivt kan fjerne Aubagio fra kroppen.

•  Du skal tale med lægen, hvis du ønsker at amme dit barn.

•  Til forældre/omsorgspersoner eller piger: Kontakt lægen når patienten får 
sin første menstruation for at sikre, at I får vejledning om den potentielle 
risiko for fosteret og behovet for prævention. 

Kun for kvinder i den fødedygtige alder 
samt piger og deres forældre/omsorgs-
personer: Graviditet


