
Current Medication Card
TASIGNA has the potential to cause QT prolongation. The 
risk of developing QT prolongation is increased with the use 
of certain drugs, including strong CYP3A4 inhibitors or other 
QT-prolonging drugs. 

This card should be shown to your doctor and other members 
of your treatment team. Be sure to list all medications, 
including prescription medicines, over-the-counter medicines, 
vitamins, and herbal supplements.
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Karta pacienta užívajícího přípravek TASIGNA
Přípravek TASIGNA prodlužuje srdeční komorovou repolarizaci, může způsobit 
prodloužení QT intervalu. Přípravek TASIGNA nemá být podáván s látkami, 
které jsou silnými inhibitory CYP3A4 (včetně, ale nejen, ketokonazolu, 
itrakonazolu, vorikonazolu, klarithromycinu, telithromycinu, ritonaviru) 
protože tyto inhibitory mohou zvýšit výskyt nežádoucích účinků léků, zvláště 
prodloužení QT intervalu.
Přípravek TASIGNA by měl být opatrně podáván pacientům užívajícím 
antiarytmika, jako jsou amiodaron, disopyramid, prokainamid, chinidin 
a sotalol nebo jiné léčivé látky, které mohou vést k prodloužení QT intervalu, 
např. chlorochin, halofantrin, klarithromycin, haloperidol, methadon 
a morixoflacin.

Tuto kartu byste měl/a ukázat  ošetřujícímu lékaři (především 
praktickému lékaři, kardiologovi a všem dalším lékařům 
specialistům, u kterých se léčíte).V případě, že vyhledáte 
ošetření na pohotovosti či v nemocnici – předložte kartu i lékaři 
na pohotovosti a ošetřujícímu lékaři v nemocnici.
Uveďte zde seznam všech užívaných léků, jejichž výdej je vázán 
na lékařský předpis, ale i seznam volně prodejných léků, 
vitamínů i bylinných přípravků, které v současné době užíváte.
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Name of medication (Rx and OTC) Dosage Frequency

I am taking TASIGNA® (nilotinib)

It is important to be aware of the medications I am taking, 
including prescription and over-the-counter products. 

I am currently on the following medications:

Name of medication (Rx and OTC) Dosage Frequency Start date

Užívám přípravek TASIGNA® (nilotinib)

Je důležité znát, jaké léčivé přípravky užívám (jak volně prodejné 
léky, tak i léky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis).

V současné době užívám následující léky:

Název léku (volně prodejného  
či na lékařský předpis) Dávka Frekvence 

užívání
Začátek 
užívání


