BROŠIŪRA PACIENTUI
REKOMENDACIJOS, KAIP IŠVENGTI
ŠALUTINIO POVEIKIO KEPENIMS
Valdoxan gali sukelti šalutinį poveikį, įskaitant Jūsų kepenų funkcijos pokyčius.
Šiose gairėse Jums pateikiamos rekomendacijos, kaip išvengti šalutinio poveikio kepenims, ir patarimai, ką daryti, jeigu gydymo Valdoxan metu pasireiškia toks šalutinis
poveikis.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos, kreipkitės į gydytoją.
Valdoxan yra antidepresinio poveikio vaistas padedantis Jums gydyti depresiją.
Norėdami, kad Jūsų sveikata būtų geriausiai rūpinamasi, laikykitės savo gydytojo rekomendacijų, susijusių su gydymu Valdoxan (dozės, gydymo trukmės, būklės stebėjimo
suplanuotų vizitų metu, kraujo tyrimų atlikimo).
KA DARYTI PRIEŠ VARTOJANT VALDOXAN?
Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei
vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą
ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius),
nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu www.vvkt.lt). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite
mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

•

Pasakykite savo gydytojui, jeigu žinote, kad Jūsų kepenys nepakankamai
gerai funkcionuoja: tokiu atveju Valdoxan vartoti negalima.

•

Gali būti kitų priežasčių, dėl kurių Valdoxan gali Jums netikti.
Pasitarkite su savo gydytoju, jeigu:
- Jūs kada nors sirgote kepenų ligomis;
- esate nutukęs ar turite viršsvorio;
- sergate diabetu;
- vartojate alkoholį;
- vartojate kitų vaistų (yra žinoma, kad kai kurie vaistai veikia kepenis).

KĄ DARYTI, KAD GYDYMO METU
IŠVENGTUMĖTE KEPENŲ SUTRIKIMŲ?

JŪSŲ KRAUJO TYRIMŲ PASKYRIMO PRIMINIMAS
ATMINKITE

u Reguliariai atlikite kraujo tyrimus
• Kodėl?
Prieš Jums pradedant gydymą, gydytojas turėtų patikrinti, ar Jūsų kepenys gerai veikia.
Gydytojo skirti kraujo tyrimai gydytojui parodys, kaip funkcionuoja Jūsų kepenys, ir padės nuspręsti, ar Jums tinka Valdoxan.
Gydymo Valdoxan metu kai kuriems pacientams gali padidėti kepenų fermentų koncentracija kraujyje. Šių kepenų fermentų koncentracija rodo, ar kepenys funkcionuoja tinkamai, ar ne. Šie rodikliai yra gyvybiškai svarbūs gydytojui, stebinčiam Jūsų gydymą.
•

Kada?

Prieš pradedant
gydymą ar
padidinus dozę

Maždaug
po 3
savaičių

Maždaug
po 6
savaičių

Maždaug
po 12
savaičių

Maždaug
po 24
savaičių

Kraujo
tyrimai
Jeigu gydytojas padidina vaisto dozę iki 50 mg, tyrimus būtina pakartoti

Vartojant Valdoxan svarbu reguliariai atlikti kraujo tyrimus.
TOLIAU PATEIKTA LENTELĖ PADĖS JUMS SEKTI PASKIRTUS
VIZITUS KRAUJO TYRIMAMS ATLIKTI.
VALDOXAN 25 MG – PIRMOJO PAVARTOJIMO DATA:
Kepenų fermentų koncentracijos
kraujyje tyrimų laikotarpiai
Pirmojo tyrimo data (pradedant gydymą)
Antrojo tyrimo data (maždaug po 3 savaičių)
Trečiojo tyrimo data (maždaug po 6 savaičių)
Ketvirtojo tyrimo data (maždaug po 3 mėnesių)
Penktojo tyrimo data (maždaug po 6 mėnesių)
Jūsų gydytojas gali nuspręsti, kad kraujo tyrimus reikės kartoti ir vėliau.
DOZĖS PADIDINIMAS IKI 50 MG – PIRMOJO PAVARTOJIMO DATA:

Nepamirškite eidami pas gydytoją atsinešti su savimi
JŪSŲ KRAUJO TYRIMŲ SKYRIMO PRIMINIMĄ (žr. kitą puslapį)

Kepenų fermentų koncentracijos
kraujyje tyrimų laikotarpiai

Jeigu sužinojote, kad Jūsų kepenų fermentų koncentracija kraujyje gydymo metu padidėjo,
nedelsdami apie tai praneškite savo gydytojui.

Tyrimo data, pradedant vartoti Valdoxan 50 mg

u Budriai stebėkite, ar neatsiranda kepenų sutrikimo požymių

Trečiojo tyrimo data (maždaug po 6 savaičių)

Jeigu pastebite kuriuos nors iš čia išvardytų požymių, gali būti, kad Jūsų
kepenų funkcija sutriko:
- Pageltusi oda / skleros;
- patamsėjęs šlapimas;
- šviesos išmatos;
- skausmas viršutinėje dešinėje pilvo dalyje;
- neįprastas nuovargis (ypač susijęs su kitais pirmiau išvardytais simptomais).

u Neatidėliodami kreipkitės į gydytoją;

jis gali Jums patarti nutraukti Valdoxan vartojimą.

Data

Data

Antrojo tyrimo data (maždaug po 3 savaičių)
Ketvirtojo tyrimo data (maždaug po 3 mėnesių)
Penktojo tyrimo data (maždaug po 6 mėnesių)
Jūsų gydytojas gali nuspręsti, kad kraujo tyrimus reikės kartoti ir vėliau.
Nepamirškite eidami pas gydytoją atsinešti ir šias gaires.
Išsamesnė informacija pateikta Valdoxan pakuotės lapelyje.
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