PŘIPOMÍNKOVÁ KARTA PLÁNOVANÝCH
KREVNÍCH TESTŮ
NEZAPOMEŇTE
Je důležité, abyste během léčby přípravkem Valdoxan pravidelně
podstupoval(a) krevní testy.
NÁSLEDUJÍCÍ TABULKA VÁM POMŮŽE SLEDOVAT PLÁNOVANÁ DATA
KREVNÍCH TESTŮ.
VALDOXAN 25 mg – DATUM PRVNÍHO UŽITÍ:
Intervaly krevních testů ke zjištění hladiny
jaterních enzymů

Datum

Datum prvního testu (při zahájení léčby)
Datum druhého testu (asi za 3 týdny)
Datum třetího testu (asi za 6 týdnů)
Datum čtvrtého testu (asi za 3 měsíce)
Datum pátého testu (asi za 6 měsíců)
Lékař může rozhodnout, že je třeba provést další krevní testy.
ZVÝŠENÍ DÁVKY NA 50 mg – DATUM PRVNÍHO UŽITÍ:
Intervaly krevních testů ke zjištění hladiny
jaterních enzymů

Datum

Datum testu při zvýšení dávky na 50 mg
Datum druhého testu (asi za 3 týdny)
Datum třetího testu (asi za 6 týdnů)
Datum čtvrtého testu (asi za 3 měsíce)
Datum pátého testu (asi za 6 měsíců)
Lékař může rozhodnout, že je třeba provést další krevní testy.
Nezapomeňte tuto kartičku přinést na každou návštěvu u svého lékaře.
Podrobnější informace naleznete v příbalové informaci obsažené v balení
přípravku Valdoxan.

VALDOXAN
Doporučení k předcházení jaterních
nežádoucích účinků

Valdoxan může vyvolat nežádoucí účinky včetně změn
jaterních funkcí.
Tato příručka poskytuje doporučení, jak předcházet
jaterním nežádoucím účinkům, a rady, co dělat, pokud
se během léčby přípravkem Valdoxan tyto nežádoucí
účinky vyskytnou.
Pokud potřebujete jakékoli další informace, zeptejte se
svého lékaře.
Valdoxan je antidepresivum, které pomáhá léčit depresi.
Pro správný průběh zdravotní péče dodržujte doporučení svého
lékaře ohledně užívání přípravku Valdoxan (dávka, délka léčby,
sledování průběhu léčby zahrnující pravidelné návštěvy a krevní
testy).

CO DĚLAT PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY
PŘÍPRAVKEM VALDOXAN?
•	Informujte svého lékaře, pokud jste si vědom(a),
že Vaše játra nepracují správně: v takovém případě
Valdoxan neužívejte.
• Mohou existovat i jiné důvody, kvůli kterým pro Vás
Valdoxan nemusí být vhodný.
		
		
		
		
		
		

Prosím, poraďte se s lékařem, jestliže:
– jste někdy měl(a) problémy s játry,
– trpíte obezitou nebo nadváhou,
– máte cukrovku,
– pijete alkohol,
– užíváte jiné léky (některé z léků ovlivňují játra).

JAK PŘEDCHÁZET PROBLÉMŮM BĚHEM
LÉČBY?
Pravidelně docházejte na krevní testy
• Proč?
Lékař před zahájením léčby musí zkontrolovat, že Vaše
játra pracují správně. Krevní testy, na které Vás lékař odeslal,
mu ukážou, jak Vaše játra pracují, a pomohou mu
rozhodnout, jestli je pro Vás Valdoxan vhodný.
Během léčby přípravkem Valdoxan může u některých
pacientů dojít ke zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi.
Hladiny těchto jaterních enzymů ukazují, jestli je funkce jater
dostatečná nebo nedostatečná, a pro lékaře jsou nezbytné
ke sledování průběhu Vaší léčby.

• Kdy?

Krevní
testy

Před zahájením
léčby nebo při
zvýšení dávky

Asi za
3 týdny

Asi za
6 týdnů

Asi za
3 měsíce

Asi za
6 měsíců











Pokud Vám lékař zvýší dávku na 50 mg, znovu
je zapotřebí provést krevní testy.
Nezapomeňte k lékaři přinést PŘIPOMÍNKOVOU KARTU
PLÁNOVANÝCH KREVNÍCH TESTŮ (na další straně)
Ihned informujte svého lékaře, pokud se dozvíte, že během
léčby došlo k vzestupu hladiny jaterních enzymů ve Vaší krvi.
D
 ávejte pozor na projevy a příznaky jaterních
problémů
Pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků,
může to znamenat, že Vaše játra nepracují správně:
– zežloutnutí kůže/očí,
– tmavé zbarvení moči,
– světlé zbarvení stolice,
– bolest v pravé horní části břicha,
– neobvyklá únava (zejména spojená s dalšími
výše uvedenými příznaky).
N
 eprodleně se poraďte s lékařem, který Vám může
doporučit, abyste Valdoxan přestal(a) užívat.

