Blodproppar i vener (som kallas djup
ventrombos) eller lungor (som kallas
lungemboli)
Tala omedelbart om för din läkare om:
– du har haft blodproppar i venerna i benen (djup
ventrombos) eller i lungorna (lungemboli).
Om du blir andfådd, får bröstsmärta eller smärta
och svullnad i ett ben medan du tar Cibinqo,
eftersom detta kan vara tecken på blodproppar
i venerna.

Laboratorietester

Preventivmedel och graviditet

Din läkare kommer att be dig göra laboratorietester (inklusive tester för högt kolesterolvärde)
innan du börjar ta Cibinqo och medan du tar
Cibinqo.

Cibinqo ska INTE användas under graviditet.

Läkaren kan behöva justera din behandling i
enlighet med testresultaten.

Om du är kvinna i fertil ålder ska du använda
en effektiv preventivmetod under behandling
med Cibinqo och i minst en månad efter din sista
dos av Cibinqo. Tala med din läkare om lämpliga
preventivmetoder.
Tala omedelbart om för din läkare om du blir
gravid eller tror att du kan ha blivit gravid under
behandlingen.
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Säkerhetsinformation till patienter om Cibinqo
– Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation
som du ska känna till – innan och under behandling
med Cibinqo.
– För mer information, läs bipacksedeln som
medföljer varje förpackning med Cibinqo.
– Fråga din läkare eller apotekspersonal om något
i informationen känns otydligt.
Ha detta kort med dig och visa det för all hälsooch sjukvårdspersonal som du behandlas av.

Du bör känna till vissa biverkningar och
informationen som anges nedan. Tala med din
läkare om du får några biverkningar.
Risk för infektioner
Ta inte Cibinqo om du har en allvarlig infektion,
inklusive tuberkulos.

Tala omedelbart om för din läkare om du:
– utvecklar symtom på en infektion, såsom feber,
svettningar eller frossa, muskelvärk, hosta eller
andfåddhet, blodiga upphostningar, viktminskning,
diarré eller magont, sveda när du kissar eller att
du måste kissa oftare än vanligt, känner dig
mycket trött.
– utvecklar symtom på herpesinfektion (bältros),
såsom smärtsamma hudutslag med blåsor.
– har eller har tidigare haft tuberkulos eller har varit
i nära kontakt med någon person med tuberkulos.

Vacciner
Tala med din läkare eller med apotekspersonal om
du nyligen har vaccinerats eller planerar att vaccinera
dig. Detta beror på att vissa levande försvagade
vacciner (såsom vaccin mot bältros (t.ex. Zostavax),
vaccin mot tuberkulos (BCG-vaccin) samt vaccin
mot mässling, röda hund och påssjuka (t.ex. M-MRVAXPRO, Priorix) inte rekommenderas omedelbart
före och under behandling med Cibinqo.
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