Ja grūtniecība ir iestājusies Ponvory
terapijas laikā vai vienas nedēļas laikā
pēc Ponvory lietošanas pārtraukšanas
Ja Jums ir iestājusies grūtniecība, ir aizdomas par tās iestāšanos vai esat
pieņēmusi lēmumu par grūtniecības uzsākšanu, Ponvory terapija jāpārtrauc.
Ja ārstēšanas laikā vai vienas nedēļas laikā pēc tās pārtraukšanas Jums iestājas
grūtniecība, par to nekavējoties jāinformē ārsts.
Uzņēmumā Janssen ir ieviesta grūtniecības iznākumu Pastiprinātas uzraudzības
programma (POEM), lai vāktu informāciju par grūtniecību pacientēm, kas bijušas
pakļautas Ponvory iedarbībai tieši pirms grūtniecības iestāšanās vai grūtniecības
laikā, un par zīdaiņu iznākumiem pēc viņu nākšanas pasaulē.

Ziņošana par blakusparādībām
Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu

Ponvory ir jaunas zāles, un to drošums tiek cieši uzraudzīts.
Ja pēc jebkuru zāļu lietošanas Jums rodas nevēlamas
blakusparādības, sazinieties ar savu ārstu, farmaceitu vai
medmāsu. Tas attiecas arī uz visām blakusparādībām, kas
nav minētas šīm zālēm pievienotajā lietošanas instrukcijā.
Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA)
elektroniski interneta vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot
par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” un izvēloties
“Pacientiem”. Tālrunis informācijai: 67078400 vai arī uz UAB “JOHNSON &
JOHNSON” filiāli Latvijā, Mūkusalas ielā 101, Rīgā, tālrunis: 371 67893561.

Lai saņemtu papildu informāciju, sazinieties ar Janssen
medicīniskās informācijas nodaļu e-pastā ikalere@its.jnj.com
vai pa telefonu +371 6789 3561

PONVORY® (ponezimods)

PACIENTES
ATGĀDINĀJUMA KARTĪTE
PAR GRŪTNIECĪBU
Informācija sievietēm ar reproduktīvo potenciālu
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs
iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs
varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.
Sīkāku informāciju skatīt punktā par blakusparādību paziņošanu.
Versija 1.0, EM-80423
Teksta pēdējais pārskatīšanas datums: 10.2021.

Pirms Ponvory lietošanas uzsākšanas

Ponvory lietošanas laikā

Pēc Ponvory lietošanas pārtraukšanas

Nelietojiet Ponvory, ja esat grūtniece, barojat bērnu ar
krūti vai ja Jums var iestāties grūtniecība, bet neizmantojat
efektīvu kontracepcijas metodi.

•

Ponvory lietošanas laikā Jums nedrīkst iestāties grūtniecība. Ponvory terapijas
laikā ik pēc piemērotiem starplaikiem jāatkārto grūtniecības tests.

•

•

Pirms Ponvory terapijas uzsākšanas jāveic grūtniecības tests un
ārstam jāapstiprina, ka testa rezultāts ir negatīvs.

Ponvory terapijas laikā un vismaz vienu nedēļu pēc tās pabeigšanas Jums
jāizmanto efektīva kontracepcijas metode.

•

Pirms ārstēšanas uzsākšanas un regulāri arī vēlāk ārsts Jums
izskaidros kaitīgās Ponvory ietekmes risku vēl nedzimušajam
bērnam, ja ārstēšanas laikā Jums iestāsies grūtniecība, kā arī
obligātos šī riska mazināšanas pasākumus.

Ponvory lietošana jāpārtrauc vismaz vienu nedēļu pirms mēģinājuma panākt
grūtniecības iestāšanos. Sazinieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu,
lai saņemtu medicīniskus papildnorādījumus par kaitīgās ietekmes risku vēl
nedzimušam bērnam.

Ja pārtrauksiet Ponvory lietošanu grūtniecības iestāšanās dēļ
vai tādēļ, ka mēģināt panākt tās iestāšanos, multiplās sklerozes
simptomi var atjaunoties vai pastiprināties, kā arī var rasties
jauni simptomi. Ja pēc ārstēšanas pārtraukšanas tas ir noticis,
nekavējoties informējiet par to savu ārstu.

•

Jūs nedrīkstat mēģināt panākt grūtniecības iestāšanos vismaz
vienu nedēļu pēc Ponvory lietošanas pārtraukšanas, vismaz vienu
nedēļu jāturpina efektīvas kontracepcijas metodes izmantošana.

•

Ja Jums ir iestājusies grūtniecība, ir aizdomas par tās iestāšanos vai esat
pieņēmusi lēmumu par grūtniecības uzsākšanu, Jums par to nekavējoties
jāinformē savs ārsts. Ārstēšana ar Ponvory nekavējoties jāpārtrauc un jāieplāno
novērošanas vizīte pie ārsta. Tālāk ir informācija par ziņošanu saistībā ar Ponvory
terapijas laikā iestājušos grūtniecību.

•

Ja vienas nedēļas laikā pēc Ponvory terapijas pārtraukšanas
Jums iestāsies grūtniecība, nekavējoties informējiet par to savu
ārstu. Skatīt tālāk sniegto informāciju saistībā ar ziņošanu par
grūtniecības iestāšanos Ponvory lietošanas laikā vai vienas nedēļas
laikā pēc lietošanas pārtraukšanas.

•

Ponvory lietošanas laikā Jūs nedrīkstat barot bērnu ar krūti.

•
•

•

Konsultējieties ar ārstu par drošām kontracepcijas metodēm,
kas Jums jāizmanto ārstēšanas laikā un vismaz vienu nedēļu pēc
Ponvory lietošanas pārtraukšanas.

