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Vi skriver til dig, fordi du aktuelt modtager medicinsk ESMYA tablet behandling af muskelknuder i livmoderen eller har været i behandling indenfor kortere tid.
•

ESMYA, er sat under observation af den Europæiske LægemiddelstyreIse (EMA). Arsagen er, at der fra december 2017 er observeret leverskader hos nogle ffJ kvinder under behandlingen. Der er rapporteret
om alvorlige leverskader hos 4 kvinder ud af de ca. 700.000 kvinder,
der har anvendt ESMYA. I Danmark har 1156 patienter indløst mindst
en recept uden indrapportering af teverpåvirkninq. EMA 's analyse forventes afsluttet maj 2018, sfJ vi ved endnu ikke om leverskaderne har
sammenhæng med behandlingen med ESMYA.

•

Som sikkerhedsforanstaltning under og i en periode pA op til 4
uger efter afslutning af din ESMYA behandling, vil vi bede dig om,
at komme ind til en levertest (blodprøve), som vil kunne afsløre evt.
problemer. Hvis blodprøven afslører problemer, vil din fortsatte ESMYA-behandling blive stoppet og du vil blive bedt om at komme ind til
en lægeundersøgelse.

•

Kontrol blodprøven tages pfJ Klinisk Biokemisk afdeling. Blodprøven er
forudbestilt pfJ dit CPRnummer. Vi sender svar tilbage, ogsfJ hvis prøven - som forventet - er helt normal. Ved normal blodprøve kan du
fortsætte en igangværende 3 msneders behandlingsserie, men med
mfJnedlig blodprøvekontrol.

•

Hvis du oplever kvalme, opkastning, ømhed i maven, appetitløshed,
træthed eller evt. gulfarvning af øjne eller hud, skal du kontakte os eller din egen læge med det samme, da disse symptomer kan skyldes
leverproblemer.

•

Hvis du stfJr foran en opstart af en 3 mfJneders ESMYA-behandling eller
genoptagelse af en ny 3 måneders serie, skal du stoppe behandlingen
indtil EMA har afsluttet sin granskning af effekten af ESMYA i maj mfJned.

Hvis du ønsker yderligere uddybning af ovenstående kan du kontakte
nækologisk ambulatorium p§ telefonnr. 38683737.
Her kan du ogsA efter eget ønske aftale tid til kontrolbesøg.
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