
Spurningalisti fyrir sjúklinga sem tilkynnt hafa  
um þungun meðan á meðferð með Myfenax  
(mýkófenólat mófetíl/ mýkófenólsýru) stóð  
eða áður en hætta á fósturskaða var liðin hjá 

MIKILVÆGT:
Ef þú hefur ekki þegar haft samband við lækninn vegna þungunarinnar sem tilkynnt er  
skalt þú gera það strax 

Í kjölfar nýlegrar tilkynningar varðandi þungun þína eða maka þíns viljum við biðja þig um að fylla út 
þennan stutta lista með krossaspurningum. Svör við þessum spurningum hafa ekki áhrif á meðferðina 
sem þú færð hjá lækninum. Upplýsingarnar sem þú veitir eru trúnaðarmál og ekkert skráð sem er 
persónugreinanlegt. Upplýsingarnar hjálpa okkur við að tryggja að Myfenax sé notað á eins öruggan  
hátt og hægt er. Vinsamlega svaraðu öllum spurningunum og sendu spurningalistann síðan aftur til:  

Alvogen ehf.  
Sæmundargötu 15-19,  
101 Reykjavík  
Sími: 522 2900 
Netfang: phv@alvogen.is 
 
Með því að svara spurningunum samþykkir þú að Teva geti sett ópersónugreinanlegar upplýsingar frá 
þér í gagnagrunn í tölvu. Þakka þér fyrir að gefa þér tíma til að fylla út spurningalistann. 

Myfenax 250 mg hylki / 500 mg filmuhúðaðar töflur

Skal fyllt út af Teva
Global AER #: Local Case ID:

1.  Upplýsingar um þig 
Ertu karl eða kona? Karl Kona

Var þungunin skipulögð? Já Nei

Hvenær hófst þú meðferð með mýkófenólati? Dagsetning Man ekki

2.  Mótteknar upplýsingar áður en notkun Myfenax var hafin 

a.  Fékkst þú leiðbeiningabæklinginn Upplýsingar handa  
sjúklingum um Myfenax (mýkófenólat mófetíl/ mýkófenólsýru) 
varðandi áhættu fyrir ófætt barn? 

Já Nei Man ekki



2.  Mótteknar upplýsingar áður en notkun Myfenax var hafin 
b.  Aðeins fyrir kvenkyns sjúklinga  

Var þér sagt að forðast þungun og að nota öruggar getnaðarvarnir á 
meðan þú notar Myfenax og í 6 vikur eftir að notkun Myfenax er hætt? 

Já Nei Man ekki

c.  Aðeins fyrir karlkyns sjúklinga   
Var þér sagt að geta ekki barn og að nota öruggar getnaðarvarnir 
á meðan þú notar Myfenax og í að minnsta kosti 90 daga eftir að 
notkun Myfenax er hætt? 

Já Nei Man ekki

d.  Fékkst þú upplýsingar um hvaða getnaðarvarnir þú ættir að nota?  
 

Já Nei Man ekki

e.  Ef svör við spurningum a, b, c eða d er já, hver gaf upplýsingarnar? 
(hakið við alla sem eiga í hlut) 

Læknir sem ávísaði 
Myfenax 
Kvensjúkdómalæknir
Hjúkrunarfræðingur, 
lyfjafræðingur
 Annar (tilgreinið) 

 Man ekki

3.  Upplýsingar um þungunarpróf og getnaðarvarnir 
a.  Aðeins fyrir kvenkyns sjúklinga  

Var niðurstaða úr þungunarprófi neikvæð áður  
en þú byrjaðir að nota Myfenax?  

 Já, eitt neikvætt próf 

 Já, tvö neikvætt próf

Nei

Man ekki

b.  Notaðir þú tvenns konar öruggar getnaðarvarnir á meðan þú varst 
að nota Myfenax og í 6 vikur (fyrir kvenkyns sjúklinga) eða 90 daga 
(fyrir karlkyns sjúklinga) eftir að notkun Myfenax var hætt?

Já Nei Man ekki

c.  Ef þú notaðir getnaðarvarnir, 
hvaða tegundir af getnaðar
vörnum notaðir þú?  
Hakið við allt sem á við. 

Leginnlegg eða lykkju

Leginnlegg með hormónum (prógestíni)

Hormóna (getn aðar varnarpillur, hormónaplástra,  
stungulyf eða vefjalyf)
Ófrjósemisaðgerð (lokun eggjaleiðara, legnám, sáðrásarrof)

Smokk ásamt sæðisdrepandi kremi 

Smokk án sæðisdrepandi krems

Hettu með sæðisdrepandi kremi

Hettu án sæðisdrepandi krems

Leghálshúfu (cervical cap)

Svamp

Rofnar samfarir

Annað (tilgreinið)



4.  Upplýsingar um samfarir án öruggra getnaðarvarna 
a.  Hafðir þú samfarir án þess að notaðar væru öruggar getnaðarvarnir 

einhvern tíma á meðan á meðferðinni stóð eða innan 6 vikna  
(fyrir kvenkyns sjúklinga) eða 90 daga (fyrir karlkyns sjúklinga)  
eftir að notkun Myfenax var hætt?

  Já  –  vinsamlega svarið  
           einnig spurningu 5 
 Nei – vinsamlega sleppið  
           spurningu 5 

5.  Ástæða þess að getnaðarvörn var ekki notuð eða brást 
a.  Vinsamlega hakið við  

allt sem við á 
Gleymdi að nota getnaðarvörn

Getnaðarvörn brást 
(t.d. rifin verja, lykkja/hetta færist úr stað) 
Ég ætlaði ekki að stunda kynlíf á meðan á meðferð stæði

Hætti að nota getnaðarvarnir. Tilgreinið ástæðu:

Vissi ekki að nota þyrfti getnaðarvarnir 

Annað (tilgreinið) 

Þakka þér fyrir að fylla út þennan spurningalista.

Fyllt út af:
Aðeins upphafsstafir: Dags.:
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