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ZEPOSIA® (ozanimod)

Dit geneesmiddel is onderworpen
aan aanvullende monitoring.

PATIËNTENKAART

Herinnering specifiek in verband met
zwangerschap
Vrouwen die zwanger kunnen worden
Hou deze kaart steeds bij u, en toon de kaart aan elke
zorgverlener die u ziet als uw gebruikelijke arts niet
beschikbaar is, of als u op reis bent.

Zwangere vrouwen of v rouwen die zwanger
kunnen worden
ZEPOSIA kan schadelijke effecten hebben op
een ongeboren kind, en is daarom gecontraindiceerd tijdens de zwangerschap.
Vrouwen die zwanger kunnen worden moeten,
moeten effectieve anticonceptie gebruiken
tijdens het gebruik van ZEPOSIA en gedurende
ten minste 3 maanden na het stoppen van de
behandeling met ZEPOSIA.
Lees aandachtig de bijsluiter alvorens u het geneesmiddel
ZEPOSIA gebruikt. De volledige en geactualiseerde tekst van
deze bijsluiter is beschikbaar op de website www.fagg.be,
rubriek “BIJSLUITER en SKP van een geneesmiddel”.

Informatie voor de patiënten
Als ZEPOSIA® (ozanimod) tijdens de zwangerschap
wordt ingenomen, kan het schadelijk zijn voor een
ongeboren kind. De mogelijke risico’s zijn het verlies
van het ongeboren kind en geboorteafwijkingen.
Gebruik ZEPOSIA niet als u zwanger bent,
borstvoeding geeft of zwanger zou kunnen worden
en geen effectieve anticonceptie gebruikt.
Wanneer de behandeling met ozanimod wordt
stopgezet om een zwangerschap te plannen, dient
rekening te worden gehouden met een mogelijke
terugkeer van ziekteactiviteit. Vertel onmiddellijk
aan uw arts als u stopt met het gebruik van
ZEPOSIA en als de symptomen van uw ziekte
verergeren.
Raadpleeg de achterkant van deze kaart voor de
contactgegevens van uw voorschrijvende arts.
Voor meer informatie over de bijwerkingen,
raadpleeg de patiëntenbijsluiter.
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✔ Voordat u start met de behandeling met
ZEPOSIA:

• Zal uw arts u de mogelijke risico’s voor een
ongeboren kind uitleggen als u zwanger wordt
terwijl u ZEPOSIA gebruikt en zal hij/zij u regelmatig
adviseren over hoe u de risico’s kunt minimaliseren;
• moet u een effectieve anticonceptiemethode
gebruiken tijdens het gebruik van ZEPOSIA en
gedurende minstens 3 maanden na het stoppen
van uw behandeling met ZEPOSIA;
• moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd en
moeten negatieve resultaten geverifieerd worden
door de voorschrijvende arts. De test moet op
gepaste tussentijdstippen worden herhaald.
✔ Als u zwanger wordt tijdens de behandeling, moet
ZEPOSIA worden stopgezet. Uw arts zal u inlichtingen
geven over de schadelijke effecten op een ongeboren
kind in combinatie met de behandeling met ZEPOSIA
en er zullen echografieën worden gemaakt ter controle.
✔ U moet 3 maanden voordat u van plan bent zwanger te worden stoppen met het gebruik van ZEPOSIA.
✔ Informeer onmiddellijk uw arts als u zwanger bent,
borstvoeding geeft, als u denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of als u van plan bent zwanger te worden
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ZEPOSIA
werd mij voorgeschreven door
(contactgegevens van de voorschrijvende arts)
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