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

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 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 lékař Vám předepsal přípravek DAXAS, který je doplňkem léčby chronické obstrukční plicní
nemoci. Prosím, informujte Vašeho lékaře, pokud se u Vás dříve vyskytlo některé z níže uvedených
onemocnění nebo stavů:

nádorové onemocnění;

nespavost, úzkostné stavy, deprese, změny nálad nebo chování, sebevražedné myšlenky nebo
tendence;

roztroušená skleróza nebo systémový lupus erytematodes (SLE);

infekce zahrnující tuberkulózu (TBC), pásový opar, virovou žloutenku (hepatitidu), infekci
HIV;

městnavé srdeční onemocnění.
Rovněž byste měl(a) informovat svého lékaře v případě, že se v průběhu léčby přípravkem DAXAS
u Vás nově objeví kterákoli z následujících obtíží:

nespavost, úzkost, deprese, sebevražedné myšlenky;

závažné infekce.
Tento přípravek byste neměl(a) užívat, trpíte-li vzácnými dědičnými poruchami jako jsou intolerance
galaktózy, nedostatek laktázy nebo malabsorpce glukózy a galaktózy. Přípravek DAXAS není možné
použít jako záchrannou medikaci při akutním bronchospasmu.
V případě, že užíváte jiné léky, informujte o tom Vašeho lékaře, pokud o tom dosud neví.
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U některých pacientů může přípravek DAXAS vyvolávat nechtěný úbytek tělesné hmotnosti, a to i
bez souvislosti s dietou nebo fyzickou zátěží. Proto Vám doporučujeme se v průběhu léčby
pravidelně vážit a zaznamenávat údaje o hmotnosti na zadní straně této informační karty pacienta.

Abyste svému lékaři usnadnil(a) kontrolu Vaší tělesné hmotnosti, vezměte tuto kartu s sebou vždy,
když jdete k lékaři na kontrolu
AstraZeneca Czech Republic s.r.o., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5, Česká republika
Držitel rozhodnutí o registraci: Takeda GmbH, Byk-Gulden-Straße 2, D-78467 Konstanz
Německo
Prosím, zaznamenávejte Vaši tělesnou hmotnost (váhu) pravidelně (nejlépe 1x za 2 týdny)
v následující tabulce:

DATUM (den, měsíc, rok)

HMOTNOST (kg)
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POZNÁMKY

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