
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER 
Bosentan Accord tabletter 
Denne brosjyren beskriver hvordan du og legen din kan samarbeide for å sikre riktig bruk av 

Bosentan Accord. Bosentan Accord kan gi alvorlig leverskade som i sjeldne tilfeller kan gi 

leversvikt. Det er svært sannsynlig at Bosentan Accord vil forårsake alvorlige fosterskader 

hvis det brukes under graviditet. 

 

Igangsetting av behandling med Bosentan Accord 

Før behandling med Bosentan Accord må du: 

■ Vurdere sikkerhetsinformasjonen sammen med legen din 

■ Gjøre avtaler om at viktige prøver skal tas hver måned 

 

Hva er det viktigste jeg bør vite om Bosentan Accord? 

Bosentan Accord kan gi alvorlige bivirkninger som omfatter: 

Leverskade 

■ Leverskade kan først være uten symptomer. Kun en blodprøve kan vise om du har en tidlig 

leverskade. Du må ta en blodprøve for å sjekke leverfunksjonen din før behandling med 

Bosentan Accord igangsettes. Deretter tas det månedlige prøver. Legen din vil bestille disse 

prøvene. Regelmessige blodprøver er viktig, fordi de hjelper legen din til å justere eller 

avslutte behandlingen før du får en permanent skade. 

■ Informer legen din dersom du har hatt leverproblemer, dette gjelder også leverproblemer 

når du har brukt andre legemidler. Kontakt legen din umiddelbart dersom du får følgende 

symptomer på leverproblemer når du bruker Bosentan Accord: kvalme, oppkast, feber, 

uvanlig tretthet, magesmerter eller gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott). 

Nedsatt hemoglobinnivå 

■ Behandling med Bosentan Accord er forbundet med nedsatt nivå av hemoglobin. Kun en 

blodprøve kan vise om du har nedsatt hemoglobinnivå. Du må ta en blodprøve for å sjekke 

hemoglobinnivået i blodet ditt før behandling med Bosentan Accord igangsettes. Deretter tas 

det månedlige prøver 4 ganger som påfølges av prøver hver 3. måned. Legen din vil bestille 

disse prøvene. Regelmessige blodprøver er viktig, fordi de hjelper legen din til å justere eller 

avslutte behandlingen før hemoglobinnivået endres.  

Alvorlige fosterskader 

■ Bosentan Accord kan gi alvorlige fosterskader dersom det brukes under graviditet. Du må 

ikke bli gravid når du begynner å bruke Bosentan Accord eller under hele 



behandlingsperioden med Bosentan Accord. Alvorlige fosterskader forårsaket av Bosentan 

Accord kan forekomme tidlig i svangerskapet. Kvinner som kan bli gravide må ha en negativ 

graviditetstest før igangsetting av behandling og deretter hver måned under hele 

behandlingsperioden med Bosentan Accord.  

■ Snakk med legen din eller en gynekolog (spesialist innenfor kvinnesykdommer) om 

hvordan graviditet kan unngås. Du må ikke ha ubeskyttet sex. Informer legen din umiddelbart 

dersom menstruasjonen er forsinket eller du tror du kan være gravid. 

■ Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under behandling med Bosentan 

Accord. Du må velge og bruke 2 sikre former for prevensjon samtidig, med mindre du er 

sterilisert eller har satt inn spiral (kobberspiral eller hormonspiral). Disse metodene kan 

brukes alene. 

■ Bosentan Accord kan gjøre at hormonell prevensjon som p-piller, injeksjoner, plaster eller 

implantater ikke virker. Hormonelle prevensjonsmidler kan derfor ikke brukes alene. Du må 

velge og bruke 2 sikre former for prevensjon samtidig. 

■ Hvis du er sterilisert eller har satt inn spiral (kobberspiral eller hormonspiral) kan disse 

metodene kan brukes alene. I andre tilfeller må du bruke 2 prevensjonsmetoder. 

Snakk med legen din om hvilke 2 sikre prevensjonsmetoder du bør bruke. Legen din kan 

anbefale at du bør bruke et annet prevensjonsmiddel for å redusere problemene ved 

sykdommen lungearteriehypertensjon. Se til slutt i denne brosjyren for informasjon om sikre 

prevensjonsmetoder under behandling med Bosentan Accord.  

 

Mer informasjon  

Mer informasjon om Bosentan Accord finner du i pakningsvedlegget som ligger i hver 

legemiddelpakning. 

Sikre prevensjonsmetoder under behandling med Bosentan Accord 

 

Metode brukt alene Hormon (velg én og bruk den 

sammen med en 

barrieremetode) 

Barriere (bruk begge ELLER 

velg én og bruk den sammen 

med en hormonmetode) 

• Spiral (kobberspiral eller 

hormonspiral) 

 

• Sterilisering 

• Østrogen og progesteron 

 —P-piller  

 —P-plaster  

 —Vaginalring 

• Kondom med sæddrepende 

middel til menn 

• Pessar med sæddrepende 

middel 



• Kun progesteron 

 —Injeksjon  

 —Implantat 

 ELLER  

 Livmorhalspessar med 

sæddrepende middel 

Dersom partneren din er sterilisert er det fremdeles behov for 

ytterligere én prevensjonsmetode. 

 


