VALDOXAN
Preporuke za izbjegavanje jetrenih nuspojava
Valdoxan je lijek koji se koristi u liječenju depresije.
Tijekom primjene Valdoxana može doći do nuspojava koje mogu
uključivati promjene rada Vaše jetre.
Ovaj vodič Vam pruža preporuke kako izbjeći jetrene nuspojave te što
trebate učiniti ukoliko se takve nuspojave pojave tijekom liječenja.
Za sve dodatne informacije pitajte svog liječnika!
Kako bi optimizirali vašu medicinsku skrb, slijedite preporuke svog liječnika u vezi
uzimanja Valdoxana (doze, trajanje liječenja, ponovne kontrolne posjete liječniku, pretrage
krvi).
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ŠTO UČINITI PRIJE UZIMANJA VALDOXANA?
• Recite svom liječniku ako znate da Vaša jetra ne radi ispravno: u ovom slučaju
nemojte uzeti Valdoxan.
• Mogu postojati i drugi razlozi zašto Valdoxan ne može biti prikladan za Vas.
Molimo obratite se svom liječniku za savjet o sljedećem:
- ako ste ikada imali problema s jetrom,
- ako imate višak kilograma,
- ako ste dijabetičar,
- ako konzumirate alkohol,
- ako uzimate druge lijekove (za neke se zna da utječu na jetru).
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ŠTO UČINITI KAKO BI IZBJEGLI PROBLEME S JETROM TIJEKOM
LIJEČENJA?


Provoditi redovite pretrage krvi

• Zašto?

Vaš liječnik treba provjeriti prije početka liječenja da li Vaša jetra radi ispravno. Pretrage
krvi koje je liječnik propisao će reći kako Vaša jetra radi i je li Valdoxan pogodan za Vas.
Tijekom liječenja Valdoxanom kod nekih se pacijenata može povećati razina jetrenih enzima
u krvi. Razine jetrenih enzima ukazuju na pravilan ili nepravilan rad jetre te su od vitalnog
značaja za liječnika pri praćenju Vašeg liječenja.
•

Kada?

Pretrage krvi

Prije početka
liječenja ili
povišenja
doze

Nakon
približno 3
tjedna

Nakon
približno 6
tjedana

Nakon
približno 12
tjedana

Nakon
približno 24
tjedna











Ako Vaš liječnik poveća dozu na 50 mg, pretrage krvi se moraju opet ponoviti.
Ne zaboravite ponijeti PODSJETNIK ZA TERMINE KRVNIH PRETRAGA
(vidjeti sljedeću stranicu) svom liječniku kako bi ste u njega mogli upisati termine testiranja
na jetrene enzime.
Odmah obavijestite svog liječnika ako ste dobili bilo kakve informacije da su se Vaši jetreni
enzimi u krvi povećali tijekom liječenja.



Budno pratite znakove problema s jetrom

Ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma, Vaša jetra možda ne radi
ispravno:
- žuta koža / oči
- tamnija mokraća,
- stolica svijetle boje,
- bol u desnom gornjem dijelu trbuha,
- neobičan umor (pogotovo povezan s drugim gore navedenim simptomima)
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 Zatražite hitan savjet od liječnika koji Vas može savjetovati da
prestanete uzimati Valdoxan.
Poziv na prijavljivanje nuspojava
O svim sumnjama na nuspojave lijeka trebate obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika, odnosno
drugog zdravstvenog radnika s kojim ste u stupili u kontakt. O sumnji na nuspojavu možete
izvijestiti Agenciju za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) putem
• on-line prijave nuspojava dostupne na internetskoj stranici www.halmed.hr
ili
pisano putem obrasca za prijavu nuspojave za pacijenta/korisnika dostupnog na internetskoj stranici
www.halmed.hr. Nuspojavu može prijaviti korisnik lijeka, roditelj, zakonski zastupnik ili skrbnik
poštom na adresu Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10000 Zagreb, telefaksom (01/4884-119) ili
elektronskom poštom u Word formatu (nuspojave@halmed.hr).
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PODSJETNIK ZA TERMINE VAŠIH KRVNIH
PRETRAGA
ZAPAMTITI
Prilikom uzimanja lijeka Valdoxan, važno je da imate redovite krvne pretrage.
TABLICA DOLJE VAM POMAŽE KAKO BI PRATILI SVOJE TERMINE ZA KRVNE
PRETRAGE.

VALDOXAN 25 MG – DATUM PRVOG UZIMANJA:

Intervali krvnih pretraga za jetrene enzime

Datum

datum prvog testa (početak liječenja)
datum drugog testa (poslije oko 3 tjedna)
datum trećeg testa (poslije oko 6 tjedna)
datum četvrtog testa (poslije oko 3 mjeseca)
datum petog testa (poslije oko 6 mjeseci)

Vaš liječnik može odlučiti da treba napraviti i daljnje analize krvi.
POVEĆANJE DOZE NA 50 MG - DATUM PRVOG UZIMANJA:

Intervali krvnih pretraga za jetrene enzime

Datum

datum testa kod povećanja doze Valdoxana na 50 mg
□ datum drugog testa (poslije oko 3 tjedna)
□ datum trećeg testa (poslije oko 6 tjedna)
□ datum četvrtog testa (poslije oko 3 mjeseca)
□ datum petog testa (poslije oko 6 mjeseci)

Vaš liječnik može odlučiti da treba napraviti i daljnje analize krvi.
Nemojte zaboraviti donijeti ovaj vodič kada posjetite svog liječnika.
Za detaljnije informacije, molimo pogledajte Uputu o lijeku koja se nalazi u pakiranju
Valdoxana.
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