
Datum pregleda Korištena kontracepcija Nalaz testa na trudnoću Potpis liječnika
 Pozitivan         Negativan

Datum:

 Pozitivan         Negativan

Datum:

 Pozitivan         Negativan

Datum:

 Pozitivan         Negativan

Datum:

 Pozitivan         Negativan

Datum:

 Pozitivan         Negativan

Datum:

 Pozitivan         Negativan

Datum:

 Pozitivan         Negativan

Datum:

 Pozitivan         Negativan

Datum:

Kartica za korisnika  
lijeka koji sadrži retinoid   
(acitretin ili izotretinoin)

Tablica 
termina 
pregleda

Podsjetnik 
za bolesnika

Ovaj je lijek propisan samo Vama, 
nemojte ga dijeliti s drugima, a sve 
neupotrijebljene kapsule vratite u 
ljekarnu. 

Informacije navedene u ovoj kartici 
ne zamjenjuju one navedene u 
uputi o lijeku koja je priložena 
svakom pakiranju lijeka koji 
sadrži acitretin ili izotretinoin. Za 
potpune informacije prije primjene 
lijeka pročitajte uputu o lijeku  
(dostupna u svakom pakiranju lijeka 
i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-
lijekova).
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U ovu tablicu 
bilježite datume 
dogovorenih 
liječničkih pregleda:

Ime liječnika:

Broj telefona:

Bilješke:



Lijekovi koji sadrže acitretin ili 
izotretinoin se ne smiju uzimati 
tijekom trudnoće jer mogu ozbiljno 
naškoditi nerođenu djetetu. 

Ako zatrudnite ili mislite da biste 
mogli biti trudni, odmah prestanite 
uzimati i obratite se svom liječniku.

Morate koristiti najmanje 1 visoko 
učinkovitu metodu kontracepcije 
(npr. maternični uložak ili usadak) ili 
pravilno koristiti 2 učinkovite metode 
kontracepcije (npr. oralni kontraceptiv 
u kombinaciji s prezervativom) prije 
početka liječenja, za vrijeme liječenja i 
mjesec dana nakon njegova završetka.

Ne smijete zatrudnjeti:
  tijekom uzimanja lijeka koji sadrži  

 acitretin ili izotretinoin
 niti unutar mjesec dana nakon  

 prestanka uzimanja

Morate redovito odlaziti na 
kontrolne preglede i provoditi testove 
trudnoću:
 Prije početka liječenja morate  

 napraviti test na trudnoću, čiji nalaz  
 mora biti negativan.
  Kako biste bili sigurni da niste trudni  

 tijekom liječenja, morate redovito  
 provoditi testove na trudnoću, po  
 mogućnosti svakog mjeseca.  
 Zadnji test na trudnoću morate  
 napraviti mjesec dana nakon  
 završetka liječenja.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, 
potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika 
ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku 
moguću nuspojavu koja nije navedena u 
uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti 
izravno putem nacionalnog sustava za 
prijavu nuspojava:  Agenciji za lijekove i 
medicinske proizvode (HALMED) putem 
internetske stranice www.halmed.hr  ili 
potražite HALMED aplikaciju putem 
Google Play ili Apple App Store trgovine. 
Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti 
u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

     Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. 
Time se omogućuje brzo otkrivanje novih 
sigurnosnih informacija. 

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s 
primjenom lijeka, obratite se Vašem 
liječniku ili ljekarniku.

Što morate učiniti ako 
biste mogli zatrudnjeti:

Prijavljivanje  
nuspojava
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