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Accutin®

(isotretinoin)

Information om behandling 
med Accutin® og graviditet

Under Accutin® behandling
Selvom du anvender sikker prævention skal du
have foretaget en graviditetstest en gang om
måneden under hele behandlingen – samt 5
uger efter ophør af behandlingen.

Selvom du tror, at du ikke kan blive gravid, skal
du alligevel bruge prævention, mens du er i
behandling med Accutin®. (Dette gælder ikke,
hvis du har fået fjernet livmoderen).

Du må ikke tage Accutin®, hvis du ammer, fordi
det er sandsynligt, at Accutin® kan passere over
i moder-mælken og videre til barnet.

Hvis du bliver gravid under Accutin® 

behandling
Hvis du bliver gravid, mens du tager Accutin®, 
skal du stoppe behandlingen og tage kontakt til 
lægen.

Hvis du bliver gravid i den første måned efter, at
du er stoppet med behandlingen, skal du tage
kontakt til lægen.
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Inden opstart af Accutin® behandling
Du må ikke tage Accutin®, hvis du er gravid eller 
hvis der er mulighed for at du er blevet gravid.

Du skal anvende sikker prævention i mindst 1 
måned før, du begynder at tage Accutin®, samt 
under hele behandlingsperioden og i 1 måned 
efter behandlingens afslutning.

Du skal have et negativt resultat fra en pålidelig 
graviditetstest før du starter behandlingen.

Du må først begynde behandlingen med 
Accutin® på 3. dagen af den første normale 
menstruationsperiode efter opstart af 
prævention. 

Accutin® og graviditet 
Hvis du bliver gravid, under behandling med 
Accutin®, er der en meget stor risiko for foster-
misdannelser – uanset hvilken dosis du tager og 
selv efter en kort behandlingsperiode.

Husk derfor: 

DU MÅ IKKE BLIVE GRAVID

MENS DU TAGER ACCUTIN®

Og du skal være sikker på, at du ikke er gravid, 
når du starter behandlingen.
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