
Agomelatine Glenmark je antidepresívum, ktoré Vám môže pomôcť liečiť depresiu.

Za účelom optimalizácie Vašej lekárskej starostlivosti sa riaďte odporúčaniami svojho lekára, 
ktoré sa týkajú sa užívania Agomelatinu Glenmark (dávka, trvanie liečby, príslušné kontrolné 
vyšetrenia, ako sú plánované návštevy lekára, analýza krvných testov).
 
ČO ROBIŤ PRED UŽITÍM AGOMELATINU GLENMARK?

    Ak viete, že Vaša pečeň nefunguje správne, povedzte o tom svojmu lekárovi a v takomto  
prípade neužívajte Agomelatine Glenmark.

    Existujú aj iné dôvody, prečo môže byť pre Vás Agomelatine Glenmark nevhodný.  
V nasledujúcich prípadoch sa, prosím, poraďte so svojím lekárom:

 – ak ste už niekedy mali problémy s pečeňou,
 – ak máte obezitu alebo nadváhu,
 – ak máte cukrovku,
 – ak nadmerne konzumujete alkohol,
 – ak užívate iné lieky (niektoré sú známe tým, že ovplyvňujú pečeň).

Táto príručka poskytuje odporúčania, ako zabrániť vedľajším účinkom súvisiacim 
s pečeňou a poradí, čo robiť, ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú počas liečby 
Agomelatinom Glenmark. Pre ďalšie informácie sa poraďte s lekárom.

14
-S

K
-1

8-
A

N
A

-Q
1-

14

GLENMARK  
PHARMACEUTICALS SK, s.r.o.

Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 220 255 041

E-mail: info-sk@glenmarkpharma.com

Agomelatine  
Glenmark 25 mg

INFORMÁCIE PRE PACIENTA

ODPORÚČANIA NA ZABRÁNENIE VEDĽAJŠÍCH 
ÚČINKOV SÚVIACICH S PEČEŇOU 
Agomelatine Glenmark môže spôsobovať vedľajšie účinky,  
ktoré môžu zahŕňať zmeny vo fungovaní pečene.

agomelatín



ČO ROBIŤ, ABY STE SA POČAS VAŠEJ  
LIEČBY VYHLI PROBLÉMOM S PEČEŇOU?

    CHOĎTE NA PRAVIDELNÉ KRVNÉ TESTY

•  Prečo?
Váš lekár mal pred začatím liečby skontrolovať, či Vaša pečeň funguje správne. Krvné 
testy urobené Vašim lekárom mu ukážu, ako Vaša pečeň pracuje a rozhodne, či je pre Vás 
Agomelatine Glenmark vhodný.
Počas liečby Agomelatinom Glenmark môžu mať niektorí pacienti zvýšenú hladinu 
pečeňových enzýmov v krvi. Hladiny týchto enzýmov poukazujú na správne alebo nesprávne 
fungovanie pečene a sú nevyhnutné pre lekára pri monitorovaní liečby.

•  Kedy?

Ak vám lekár zvýši dávku na 50 mg, testy sa musia znovu zopakovať podľa schémy.
Nezabudnite priniesť lekárovi svoje PRIPOMENUTIE POŽADOVANÝCH KRVNÝCH 
TESTOV (pozri ďalšiu stranu).

Ak máte akékoľvek informácie, že sa Vaše krvné pečeňové enzýmy počas liečby zvýšili, 
okamžite informujte svojho lekára.

    VŠÍMAJTE SI PRÍZNAKY SVEDČIACE NA PROBLÉMY S PEČEŇOU

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, Vaša pečeň nemusí 
pracovať správne:
– zožltnutie kože/očí,
– stmavnutie moču,
– svetlo sfarbená stolica,
– bolesť v hornej časti brucha,
– nezvyčajná únava (najmä v súvislosti s vyššie uvedenými príznakmi).

PRIPOMENUTIE POŽADOVANÝCH  
KRVNÝCH TESTOV

ZAPAMÄTAJTE SI
Pri užívaní Agomelatinu Glenmark je dôležité, aby ste podstupovali pravidelné krvné testy.

TABUĽKA NIŽŠIE VÁM POMÔŽE SLEDOVAŤ VAŠE POŽADOVANÉ KRVNÉ TESTY.

Váš lekár môže rozhodnúť o vykonaní ďalších krvných testov.

Váš lekár monitoruje Vaše krvné testy podľa Schémy monitorovania pečeňových funkcií. 
K lekárovi si nezabudnite si so sebou priniesť aj túto príručku.
Pre detailnejšie informácie si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa v balení 
Agomelatinu Glenmark.

ZVÝŠENIE DÁVKY NA 50 mg – DÁTUM PRVÉHO UŽITIA:

Intervaly krvných testov pečeňových enzýmov Dátum

Dátum testu na začiatku užívania Agomelatinu Glenmark v dávke 50 mg

Dátum druhého testu (po približne 3 týždňoch liečby)

Dátum tretieho testu (po približne 6 týždňoch liečby)

Dátum štvrtého testu (po približne 3 mesiacoch liečby)

Dátum piateho testu (po približne 6 mesiacoch liečby)

Váš lekár môže rozhodnúť o vykonaní ďalších krvných testov.

Agomelatine Glenmark 25 mg – DÁTUM PRVÉHO UŽITIA:

Intervaly krvných testov pečeňových enzýmov Dátum

Dátum prvého testu (pred začatím liečby)

Dátum druhého testu (po približne 3 týždňoch liečby)

Dátum tretieho testu (po približne 6 týždňoch liečby)

Dátum štvrtého testu (po približne 3 mesiacoch liečby)

Dátum piateho testu (po približne 6 mesiacoch liečby)

Pred začatím 
liečby alebo pri 
zvýšení dávky

Približne  
3 týždne 

liečby

Približne  
6 týždňov 

liečby

Približne  
3 mesiace 

liečby

Približne  
6 mesiacov 

liečby

Krvné  
testy ü ü ü ü ü

Vyhľadajte okamžitú pomoc lekára, ktorý vám môže poradiť ukončenie 
užívania Agomelatinu Glenmark.


