Dříve než začnete užívat tento přípravek, přečtěte si prosím pozorně příbalovou informaci
propacienty.

Informační karta pro pacienty a ošetřující osoby.
Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových
informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky,
které se u Vás vyskytnou. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí
účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků
Česká republika
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o
bezpečnosti tohoto přípravku.

DAXAS - Nová léčba Vaší chronické obstrukční plicní nemoci
Vážená paní / Vážený pane
Váš lék ař Vám před epsal př ípravek DAXAS, kt erý je doplňkem léčby
chro nické o bst rukční p licní nemoci. Pro sím infor mujt e Vašeho lékaře, pokud
se u Vás d říve vyskyt lo někt erá z níže uvedených onemocn ění nebo stavů:
• nádo rové onemocnění
• nesp avo st , úzko st né st avy, deprese, změny nálad nebo chování,
sebevr ažedné myš lenk y nebo t endence,
• ro zt ro ušená sk leró za nebo S yst émo vý lupus er yt emat odes (SLE)
• in fekce zahr nu jící t uberku ló zu (TBC), pásový opar, virovou žlout enku
(hep at it idu), in fekci HI V
• měst navé srd eční o nemocnění
Ro vněž byst e měli in fo r mo vat svého lékař e v př ípadě, že v prů běhu léčby
př ípravkem DAXAS se u Vás nově pro jeví kt eráko li z následu jících o bt íží:
• nesp avo st , úzko st, deprese, sebevr ažedné myš lenky
• závažné in fek ce
Tento přípravek byste neměli užívat, trpíte-li vzácnými dědičnými poruchami jako jsou
intolerance galaktosy, nedostatek laktasy nebo malabsorpce glukosy a galaktosy.
DAXAS není možné použít jako záchrannou medikaci při akutním bronchospasmu.
V př ípadě, že užívát e jiné léky, infor mujt e o tom Vašeho lékaře, pokud o tom
do sud nev í.

U některých paci entů mů že DAXAS vyvolávat nechtěný úbytek tělesné
hmotnosti, a to bez souvi slo sti s dietou nebo fyzickou zátěží. Proto Vám
doporučujeme v p růběhu léčby se p ravi deln ě vážit a zaznamenávat údaje
o hmotnosti na zadní st raně této informační karty pacienta.

Ab yst e Vašemu lékař i usnadnili kont rolu Vaší t ělesné hmot nost i, vezmět e t uto
kart u s sebou vždy, když jd et e k lék ař i na ko nt ro lu.
Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o., Škrétova 490/12, 120 00 Praha 2, Česká republika

Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Straße 2, D -78467 Konstanz
Německo

Prosím zaznamenávejte Vaši tělesnou hmotnost (váhu)
pravidelně (nejlépe 1 x za 2 týdny) v následující tabulce:
DATUM (den, měsíc, rok)

HMOTNOST (kg)

POZNÁMKY

K dosažení účinku je třeba užívat Daxas po dobu více týdnů.

