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VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON 

for pasienter som bruker Volibris (ambrisentan) 

Dette kortet inneholder viktig informasjon om Volibris. Vennligst les kortet nøye før du starter behandling med Volibris. 

Vennligst se pakningsvedlegget for mer informasjon. Du finner også pakningsvedlegget på www.felleskatalogen.no. 

Ditt navn:   

Behandlende lege:  

Kontakt legen din dersom du har spørsmål om Volibris. 

 

Rapportering av bivirkninger: Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til Legemiddelverket  

www.legemiddelverket.no/pasientmelding  

Snakk med legen din, sykepleier eller farmasøyt dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også om du opplever 

mulige bivirkninger som ikke er beskrevet i pakningsvedlegget. 

Ved å rapportere bivirkninger kan du bidra med mer informasjon om sikkerheten til dette legemidlet. 

 

Kvinner som kan bli gravide må lese denne delen nøye: 

Graviditet 

Volibris har ført til fosterskader i dyrestudier. Volibris kan skade et barn som er unnfanget før, under eller rett etter 

behandling.  

• Bruk ikke Volibris dersom du er gravid eller planlegger å bli gravid 

• Bruk en pålitelig prevensjonsmetode dersom du kan bli gravid mens du bruker Volibris. 

• Snakk med legen din eller gynekolog dersom du er i tvil om hva som er pålitelig prevensjon. 

• Du må snakke med legen din umiddelbart hvis menstruasjonen uteblir, eller hvis du tror at du kan være gravid. 

Månedlige graviditetstester anbefales under behandling med Volibris.  

Plan for månedlig graviditetstesting: 

 

 

 

 

☐ jan ☐ mai ☐ sep 

☐ feb  ☐ juni ☐ okt 

☐ mar ☐ juli ☐ nov 

☐ apr ☐ aug ☐ des 

 

Blodprøver for å undersøke leverfunksjon 

Volibris kan føre til leverskade. 

Det er viktig å ta blodprøver for å sjekke at leveren din virker som den skal før behandlingen og regelmessig 

(månedlig) under behandling.  

Dato for første månedlige blodprøve: ____________ 

Plan for månedlige blodprøver for å undersøke leverfunksjonen: 

 

 

 

 

☐ jan ☐ mai ☐ sep 

☐ feb  ☐ juni ☐ okt 

☐ mar ☐ juli ☐ nov 

☐ apr ☐ aug ☐ des 
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