Thông tin thuốc Mycophenolate quan
trọng dành cho bệnh nhân nữ
Nếu bạn uống bất kì thuốc nhóm mycophenolate nào và có thể
mang thai, bạn cần phải biết các nguy cơ nghiêm trọng có thể có.
Đây là các loại thuốc nhóm
Mycophenolate
• CellCept® (mycophenolate mofetil)
• Myfortic ® (mycophenolic acid)
•	Mycophenolate mofetil thông
thường
• Mycophenolic acid thông thường

Hình ảnh chỉ mang tính tượng trưng.
Công thức nhiều loại thuốc đều có sẵn.
Công thức về các loại thuốc viên nhộng hoặc thuốc nước cũng có sẵn

Nguy cơ nghiêm trọng của thuốc nhóm Mycophenolate trong thời gian thụ
thai và mang thai
•

Có nguy cơ xảy thai rất cao

•	Có nguy cơ dị tật bẩm sinh rất cao ở trẻ sơ
sinh nếu các bà mẹ dùng thuốc mycophenolate
– Dị tật tai ngoài
– B
 iến dạng môi và vòm miệng
(sứt môi và vòm miệng)
– B
 iến dạng trên khuôn mặt và các
tế bào trên cơ thể

Dị tật tai ngoài

Dị tật môi và vòm
miệng

Để tránh các rủi ro này, bạn phải nói chuyện với bác sĩ và cần phải làm các
bước quan trọng sau:
1

Dùng phương pháp ngừa thai hiệu quả: (Xem mặt sau để có thông tin về các hình
thức ngừa thai hiệu quả.)
• Trong khi bạn dùng bất cứ thuốc mycophenolate nào
•	Trong vòng 6 tuần sau khi bạn ngưng dùng thuốc
mycophenolate

2

Dùng phương pháp thử thai đáng tin cậy qua bác sĩ…
• Trước khi bắt đầu dùng bất cứ thuốc mycophenolate nào
• 8-10 ngày sau
• Trong thời gian theo dõi định kì với bác sĩ

Cần chắc chắn là bạn
biết kết quả của TẤT
CẢ kết quả của các
xét nghiệm thử thai

THÔNG BÁO CHO BÁC SĨ CỦA BẠN NGAY NẾU BẠN MANG THAI:
•
•

Trong khi bạn dùng bất cứ thuốc mycophenolate nào
Trong vòng 6 tuần sau khi bạn ngưng dùng thuốc mycophenolate

NẾU BẠN MANG THAI TRONG THỜI GIAN DÙNG THUỐC MYCOPHENOLATE,
KHÔNG NÊN NGƯNG UỐNG THUỐC NÀY CHO ĐẾN KHI BẠN NÓI CHUYỆN VỚI BÁC SĨ

Thông tin thuốc Mycophenolate quan trọng dành cho bệnh nhân nữ
Làm thế nào biết được liệu bạn có nguy cơ trong khi dùng thuốc Mycophenolate
Nếu bạn là phụ nữ, đã vào tuổi dậy
thì, có 1 ổ tử cung và ít nhất 1
buồng trứng, và chưa trải qua giai
đoạn mãn kinh*
*Mãn kinh được định nghĩa là 12
tháng không có kinh nguyệt. Điều
này không thể do điều kiện bệnh lý
hay đang điều trị y khoa nào.

Nếu bạn có quan hệ tình dục với người
nam mà chưa được thắt ống dẫn tinh*
*Thắt ống dẫn tinh là một hình thức
phẫu thuật triệt sản cho nam bằng
cách cắt đi đường dẫn tinh trùng vào
tinh dịch.

VÀ

Hình thức tránh thai đáng tin cậy để dùng trong thời gian dùng thuốc
Mycophenolate
Nói chuyện với bác sĩ và chọn một trong các hình thức tránh thai sau trong quá trình điều
trị bằng thuốc mycophenolate.
Lựa chọn 1 - Chỉ dùng một hình thức
Chọn một phần trong cột (A)
Hiệu quả nhất: Tỷ lệ thụ thai ít hơn 1/100
ở phụ nữ trong một năm

A
Dụng cụ ngừa thai
trong tử cung (IUD)

Thắt ống dẫn
trứng

Cắt ống dẫn
tinh

Lựa chọn 2 - Dùng hormone và
phương pháp rào cản
Chọn một mục trong nhóm (B) và một
mục trong nhóm (C1) hoặc (C2) dưới đây
Tỷ lệ thụ thai là 4-7/100 phụ nữ trong một năm

B

Lựa chọn 3 - Dùng hai phương pháp
rào cản
Chọn một mục trong (C1) và một trong
(C2). Ít hiệu quả nhất:
Ít hiệu quả nhất: Tỷ lệ thụ thai là 13 hoặc
nhiều hơn trong 100 phụ nữ một năm

Chỉ tiêm
Thuốc Ngừa
Progesterone
thai

1
C

2

Miến dán
Đặt vòng
Thanh cấy
Ngừa thai
Tránh thai
ngừa thai
(Progesterone) Âm đạo Progesterone

Bao cao su cho
phụ nữ
Nắp ngừa thai
có thuốc diệt
tinh trùng

Bao cao su
cho nam
Miếng xốp
ngừa thai

Vòng tránh thai cổ
tử cung có thuốc
diệt tinh trùng

QUAN TRỌNG:

Thuốc mycophenolate có thể giảm hiệu quả thuốc ngừa thai và các hình thức ngừa
thai khác có chứa hormone. Do đó, bạn CŨNG PHẢI dùng phương pháp rào cản - như
là bao cao su hoặc nắp ngừa thai có thuốc diệt tinh trùng - để tránh có thai.
Để có thêm thông tin, vào trang Mycophenolate REMS website. Trang mạng Mycophenolate
REMS là trang tổng hợp nhiều thông tin dành cho bệnh nhân và các nhà cung cấp y tế
và cung cấp nhiều tài liệu giáo dục và trả lời các câu hỏi tường gặp (FAQs) về thuốc
mycophenolate và nguy cơ của nó.
Các bệnh nhân nữ có thai trong thời gian dùng thuốc mycophenolate nên thông báo ngay cho
bác sĩ và được khuyến khích báo về việc mang thai của mình cho đăng kí thai Mycophenolate.
Tờ thông tin mang tính giáo dục này được cung cấp với sự hợp tác giữa trường Đại học Boston, Trung Tâm Potomac
về Giáo Dục Y Khoa và Rockpointe, một công ty chuyên giáo dục y tế thường xuyên. Tất cả các sản phẩm của công ty
đều được hổ trợ từ nguồn ngân sách giáo dục của tập đoàn Mycophenolate REMS và tuân thủ theo yêu cầu giáo dục
của tập đoàn Mycophenolate REMS do Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) ban hành.

