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

DAXAS - Nová léčba Vaší chronické obstrukční plicní nemoci
Vážená paní / Vážený pane
Váš lékař Vám předepsal př ípravek DAXAS, kt erý je doplňkem léčby
chronické obst rukční plicní nemoci . Prosím infor mujt e Vašeho lékaře , pokud
se u Vás d říve vyskyt lo někt erá z níže uvedených onemocn ění nebo stavů :
 nádorové onemocnění
 nespavost , úzkost né st avy, deprese, sebevražedné myš lenky nebo
t endence
 rozt roušená sk leróza nebo S yst émo vý lupus er yt emat odes (SLE)
 infekce zahr nující t uberkuló zu (TBC), pásový opar, virovou žlout enku
(hepat it idu), infekci HI V
 měst navé srdeční onemocnění
Rovněž byst e měli infor mo vat svého lékař e v př ípadě, že v průběhu léčby
př ípravkem DAXAS se u Vás nově pro jeví kt eráko li z následujíc ích obt íží:
 nespavost , úzkost, deprese, sebevr ažedné myš lenky
 závažné infekce
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 Va šeho lékaře, pokud o tom
dosud neví.
U některých paci entů mů že DAXAS vyvolávat nechtěný úbytek tělesné
hmotnosti, a to bez souvi slosti 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.

Abyst e Vašemu lékař i usnadnili kont rolu Vaší t ělesné hmot nost i, vezmět e t uto
kart u s sebou vždy, když jdet e k lékař i na kont rolu.
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Prosím zaznamenávejte Vaši tělesnou hmotnost (váhu)
pravidelně (nejlépe 1 x za 2 týdny) v následující tabulce:
DATUM (den, měsíc, rok)

HMOTNOST (kg)

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

POZNÁMKY

