sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Aupark Tower,
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 233 100 100, Fax: +421 233 100 199
www.sanofi.sk, recepcia@sanofi.com
v.2.0, schválená 06/2020

AUBAGIO

teriflunomid

www.sanofi.sk, recepcia@sanofi.com

Telefónne číslo ošetrujúceho lekára:
Meno ošetrujúceho lekára:
Názov centra:
Dátum prvého
predpísania lieku Aubagio®:
Meno pacienta:

KARTA PRE PACIENTA
V tejto karte pre pacienta sú uvedené dôležité bezpečnostné informácie,
o ktorých by ste mali vedieť, ak užívate liek Aubagio®. Kompletné informácie
sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa pre liek Aubagio.

Všeobecné informácie
Túto kartu ukážte každému lekárovi alebo zdravotníckemu
pracovníkovi, ktorý vám poskytuje zdravotnú starostlivosť
(napr. v prípade urgentného stavu).
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Dôležité vedľajšie účinky
Tento liek môže ovplyvniť funkciu pečenie a určitých buniek krvi,
ktoré majú dôležitú úlohu v boji proti infekciám. Z tohto dôvodu
je pred začiatkom užívania a pravidelne počas liečby potrebné
vykonať krvné testy a kontrolovať krvný tlak.

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek z nasledujúcich vedľajších
účinkov, okamžite kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára:
•

Zožltnutie pokožky alebo očných bielok, tmavý moč, nevoľnosť alebo
vracanie a bolesť brucha. V tomto prípade môžete mať problém s pečeňou.

•

Vysoká horúčka, triaška, zimnica, opuchnuté uzliny, slabý prúd moču
alebo bolesť pri močení, alebo zmätenosť. V tomto prípade môžete trpieť
infekciou.

Informácie len pre pacientky: tehotenstvo
•

Liek Aubagio neužívajte, ak ste tehotná, alebo si myslíte, že by
ste mohli byť tehotná. Váš lekár vás môže požiadať o vykonanie
tehotenského testu, aby sa uistil, že nie ste tehotná.

•

Počas užívania lieku Aubagio používajte spoľahlivú metódu
antikoncepcie.

• Ak otehotniete alebo si myslíte, že by ste mohli byť tehotná, okamžite
kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára.
•

V prípade, že ste tehotná, váš ošetrujúci lekár vám navrhne liečbu určitými
liekmi na rýchle a dostatočné odstránenie lieku Aubagio z vášho tela.

•

Rovnako prediskutujte so svojím lekárom, ak plánujete dojčiť alebo dojčíte.
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VÝZVA NA HLÁSENIE VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára
alebo lekárnika. To sa týka j akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú
uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť
aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov
a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: +421 2 5070 1206,
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.
Tlačivo na hlásenie vedľajších účinkov je na webovej stránke www.sukl.sk v časti
Bezpečnosť liekov / Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické
podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/
Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií
o bezpečnosti tohto lieku.
Informáciu o vedľajších účinkoch môžete nahlásiť aj spoločnosti
sanofi-aventis Slovakia s.r.o., Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava,
email: bezpecnostliekov@sanofi.com, tel.: +421 233 100 100.

