Agomelatín
Odporúčania, ako predchádzať vedľajším účinkom na pečeň
Agomelatín môže spôsobiť vedľajšie účinky vrátane zmien vo fungovaní pečene.
Táto príručka obsahuje odporúčania, ako predchádzať vedľajším účinkom na pečeň a rady, čo
robiť, ak sa takéto vedľajšie účinky vyskytnú počas liečby agomelatínom.
Pre ďalšie informácie sa poraďte s lekárom.
Agomelatín je antidepresívum, ktoré pomáha liečiť depresiu.
V záujme správnej zdravotnej starostlivosti dodržiavajte odporúčania svojho lekára ohľadne
užívania liečby agomelatínom (dávka, dĺžka liečby, sledovanie priebehu liečby, ako sú
plánované kontroly a krvné testy).

ČO ROBIŤ PRED ZAČATÍM LIEČBY AGOMELATÍNOM?
• Povedzte svojmu lekárovi, ak viete, že vaša pečeň nefunguje správne: v takom prípade
agomelatín neužívajte.
• Môžu byť aj iné dôvody, prečo pre vás agomelatín nie je vhodný.
Prosím, poraďte sa s lekárom, ak :
- ste už niekedy mali problémy s pečeňou,
- ste obézny alebo máte nadváhu,
- máte diabetes,
- konzumujete alkohol,
- užívate iné lieky (niektoré ovplyvňujú pečeň).
ČO ROBIŤ, ABY STE SA VYHLI PROBLÉMOM S PEČEŇOU POČAS LIEČBY?
 Podstupujte pravidelné krvné testy
 Prečo?
Váš lekár má pred začatím liečby skontrolovať, či vaša pečeň funguje správne. Krvné testy
ordinované vašim lekárom mu ukážu, ako pracuje vaša pečeň a pomôžu mu rozhodnúť, či je
pre vás agomelatín vhodný.
Počas liečby agomelatínom sa môžu u niektorých pacientov zvýšiť hladiny pečeňových
enzýmov v krvi. Hladiny týchto enzýmov ukazujú, či vaša pečeň funguje správne alebo nie a pre
lekára sú nevyhnutné na monitorovanie liečby.
 Kedy sa vykonávajú krvné testy?
- Pred začatím liečby alebo pri zvýšení dávky
- Okolo 3. týždňa liečby
- Okolo 6. týždňa liečby
- Okolo 3. mesiaca liečby
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Okolo 6. mesiaca liečby

Ak vám lekár zvýši dávku na 50 mg, testy sa musia znova opakovať.
Nezabudnite priniesť lekárovi svoje PRIPOMENUTIE KRVNÝCH TESTOV (na ďalšej strane).
Okamžite informujte svojho lekára, ak sa dozviete, že sa počas liečby pečeňové enzýmy vo
vašej krvi zvýšili.
 Všímajte si prejavy pečeňových problémov
Ak si všimnete niektorý z nasledujúcich prejavov, vaša pečeň nemusí fungovať správne:
- žlté sfarbenie kože/očí
- stmavnutie moču,
- svetlo sfarbená stolica,
- bolesť v pravej hornej časti brucha,
- nezvyčajná únava (najmä spojená s prejavmi vyššie)
Okamžite sa poraďte s lekárom, ktorý vám môže odporučiť, aby ste agomelatín prestali
užívať.
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PRIPOMENUTIE KRVNÝCH TESTOV
Zapamätajte si
Počas užívania agomelatínu je dôležité pravidelne podstupovať krvné testy.
Táto tabuľka vám pomôže sledovať plánované krvné testy
Agomelatín 25 mg – DÁTUM PRVÉHO UŽITIA:
Intervaly krvných testov pečeňových enzýmov
Dátum prvého testu (pred začatím liečby)
Dátum druhého testu (po približne 3 týždňoch)
Dátum tretieho testu (po približne 6 týždňoch)
Dátum štvrtého testu (po približne 3 mesiacoch)
Dátum piateho testu (po približne 6 mesiacoch)

Dátum

Váš lekár môže rozhodnúť, že je potrebné vykonať ďalšie krvné testy.
Zvýšenie dávky na 50 mg – DÁTUM PRVÉHO UŽITIA :
Intervaly krvných testov pečeňových enzýmov
Dátum testu na začiatku užívania 50 mg agomelatínu
Dátum druhého testu (po približne 3 týždňoch)
Dátum tretieho testu (po približne 6 týždňoch)
Dátum štvrtého testu (po približne 3 mesiacoch)
Dátum piateho testu (po približne 6 mesiacoch)

Dátum

Váš lekár môže rozhodnúť, že je potrebné vykonať ďalšie krvné testy.

Váš lekár bude sledovať vaše krvné testy podľa Schémy monitorovania pečeňových funkcií.
Nezabudnite priniesť túto príručku na každú návštevu vášho lekára.
Podrobnejšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa v balení lieku
Agomelatín Teva, Agomelatine Sandoz 25 mg filmom obalené tablety, Lamegom 25 mg filmom
obalené tablety a Zilbea.
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