Důležité bezpečnostní informace
Vantas je určen pro paliativní léčbu rakoviny prostaty.
Nepoužívejte Vantas, pokud jste alergický (přecitlivělý) na léčivou látku histrelin acetát.
Materiál rezervoáru (tyčinky), v němž je léčivá látka uložena, obsahuje latex. Informujte svého lékaře,
pokud jste na latex alergický.
V průběhu prvního týdne po zavedení implantátu se mohou začít projevovat nové příznaky rakoviny
prostaty nebo může dojít ke zhoršení stávajících příznaků. To je při léčbě přípravky podobného typu
normální. Váš lékař s Vámi probere možnosti, jak nejsnáze překonat toto období. V průběhu zavedení
a vyjmutí implantátu můžete pociťovat bolest. Může dojít k zarudnutí nebo vzniku podlitiny v místě
aplikace. Tyto reakce bývají obvykle mírné a bez léčby vymizí do 2 týdnů. Pokud během této doby
nedojde ke zhojení, kontaktujte svého lékaře.
Dle klinických studií jsou nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Vantas návaly horka, nevolnost,
kožní reakce v místě zavedení implantátu, zmenšení varlat a zhoršená činnost ledvin.
Podobně jako u jiné hormonálně supresivní léčby, může i Vantas u některých pacientů způsobit bolest
prsní žlázy nebo impotenci.
Dlouhodobá léčba přípravkem Vantas může zvyšovat riziko ztráty kostní hmoty a může způsobit
řídnutí kostí (osteoporózu) a zvýšit riziko zlomenin kostí. Navíc se u pacientů mohou objevit
metabolické změny (např. glukózová intolerance nebo zhoršení cukrovky (již existujícího diabetu)).
Pacienti s vysokým rizikem metabolického nebo kardiovaskulárního onemocnění by měli být pečlivě
sledováni.
Toto není úplný přehled možných nežádoucích účinků. Pro více informací čtěte příbalovou informaci nebo
kontaktujte svého lékaře.
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Tato karta Vám pomůže zapamatovat si pokyny, které
Vám Váš lékař dal po zavedení implantátu Vantas.
Předkládá lékař pacientovi po preskripci přípravku.

Váš nový implantát Vantas
Sjednejte si kontroly u lékaře včas
I když jste obdrželi celoroční léčbu v jedné aplikaci, měli byste být
s Vaším lékařem v pravidelném kontaktu. Váš lékař/sestra mohou
tuto kartu používat pro zaznamenání data vyjmutí Vašeho implantátu
(léčba implantátem je určena přesně na jeden rok po zavedení)
a pravidelných kontrol (vykonání laboratorních testů, prodiskutování
Vaší léčby). Karta může sloužit i pro zaznamenání Vašich otázek, které
chcete s lékařem probrat.

V případě dotazů
ohledně implantátu
Vantas kontaktujte
svého lékaře

Pooperační péče
Pečlivě si přečtěte následující body, jak pečovat po zavedení
implantátu o Vaši paži.
Nechte obvaz na paži po dobu alespoň jednoho dne. Po dobu 24 hodin
po zavedení implantátu paži s implantátem udržujte čistou a suchou,
neplavte, nekoupejte se.

Datum zavedení:
Jméno lékaře:

Po 24 hodinách můžete obvaz odstranit.
Neškrábejte, ani se nedotýkejte rány.
Dávejte pozor, abyste se několik dní do rány neuhodili. Ulehčí to proces
hojení.
Neodstraňujte chirurgické sterilní stripy. Sterilní stripy jsou elastické
náplasti - proužky. Lékař je použil k uzavření rány po zavedení
implantátu. Stripy musí odpadnout samy.

Telefonní číslo lékaře:
Data pravidelných kontrol:
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Poznámky/dotazy pro lékaře/sestru:

Nezvedejte těžké předměty a neprovozujte namáhavé fyzické aktivity
ošetřenou paží po dobu 7 dnů po zavedení implantátu.

Termín vyjmutí ( a/nebo zavedení nového implantátu):

