Prije nego počnete uzimati lijek, pažljivo pročitajte uputu za bolesnike.

VAŠA NOVA TERAPIJA ZA KOPB

Kartica za bolesnike

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih
sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći.
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.
Poštovani,
Liječnik Vam je preporučio Daxas® kao dodatni lijek za terapiju održavanja kronične
opstruktivne plućne bolesti.
Ne zaboravite da liječnik mora znati imate li u povijesti bolesti neka od sljedećih stanja:
• karcinom
• nesanicu, tjeskobu, napadaj panike, depresiju, samoubilačke misli ili ponašanje
• multiplu sklerozu ili SLE (Sistemski Lupus Erythematodes)
• tuberkulozu, herpes, herpes zoster, hepatitis, HIV
Također, obavijestite liječnika ako se tijekom liječenja pojave simptomi vezani uz:
• nesanicu, tjeskobu, napadaj panike (molimo opišite sve simptome koji se javljaju tijekom
napadaja), depresiju, promjene u raspoloženju ili ponašanju, samoubilačke misli ili ponašanje
• teške infekcije
Molimo recite liječniku ako uzimate bilo koji drugi lijek za kojeg ne zna.
Kod nekih bolesnika Daxas® može izazvati nenamjerni gubitak tjelesne težine (koji nije
povezan s prehranom ili tjelesnom aktivnošću), te preporučujemo da se redovito važete
i bilježite težinu na pozadini ove kartice za bolesnike.
Kako biste olakšali liječniku praćenje Vaše tjelesne težine, ponesite ovu karticu na svaki
kontrolni pregled.
Lokalni predstavnik nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:
AstraZeneca d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, Republika Hrvatska
Nositelj odobrenja: AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje, Švedska
Datum pripreme: svibanj 2017.
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