
VÝSTRAŽNÁ KARTA PACIENTA

Vaše meno:

Predpisujúci lekár: 

Ak máte otázky o Bosentane Sandoz, spýtajte sa svojho lekára. 

SANDOZ d.d. – organizačna zložka, 

Žižkova 22B, 

811 02 Bratislava
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DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA  

PRE PACIENTOV UŽÍVAJÚCICH BOSENTAN SANDOZ 

Táto karta obsahuje dôležité informácie o Bosentane Sandoz.  

Predtým ako začnete liečbu Bosentanom Sandoz,  

si prosím, starostlivo prečítajte túto kartu.



KRVNÉ TESTY PEČEŇOVÝCH FUNKCIÍ 

U niektorých pacientov, ktorí užívali bosentán, sa vyskytli nezvyčajné výsledky 

pečeňových testov. Počas liečby bosentánom vám bude váš lekár pravidelne  

robiť krvné testy, aby zistil zmeny funkcie pečene. 

Nezabudnite si nechať urobiť krvné testy pečeňových funkcií každý mesiac.  

Po zvýšení dávky sa robí ďalší test po 2 týždňoch.

MESAČNÝ ROZPIS KRVNÝCH PEČEŇOVÝCH TESTOV:

Dátum prvého mesačného testu: 

AK STE ŽENA V PLODNOM VEKU,  

STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE TÚTO STRANU. 

TEHOTENSTVO 

Bosentan Sandoz môže poškodiť vývoj plodu. Preto nesmiete užívať  

Bosentan Sandoz, ak ste tehotná, a rovnako nesmiete otehotnieť  

počas užívania Bosentanu Sandoz. 

Navyše, ak máte pľúcnu hypertenziu, môže tehotenstvo závažne zhoršiť príznaky 

vášho ochorenia. Ak máte podozrenie, že ste tehotná, povedzte to svojmu lekárovi 

alebo gynekológovi.

ANTIKONCEPCIA

Hormonálna antikoncepcia - ako antikoncepčné tabletky (užívané ústami), 

hormonálne injekcie, implantáty alebo antikoncepčné náplasti u žien,  

ktoré užívajú bosentán  spoľahlivo nezabránia otehotneniu. Je potrebné navyše  

ku ktorémukoľvek z týchto druhov hormonálnej antikoncepcie použiť aj bariérovú 

formu antikoncepcie - ako kondóm, vaginálnu diafragmu (pesar) alebo vaginálnu 

špongiu. Nezabudnite sa porozprávať o akýchkoľvek otázkach, ktoré máte so svojím 

lekárom alebo gynekológom – podrobnosti si napíšte na zadnú stranu tejto karty  

a vezmite si ju zo sebou k lekárovi alebo gynekológovi pri ďalšej návšteve.

Musíte si urobiť tehotenský test pred začiatkom užívania bosentánu a potom  

aj každý mesiac počas liečby, aj keď si myslíte, že nie ste tehotná.

Dátum prvého mesačného testu: 

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December



Ak Áno, napíšte sem jej názov:

Áno Nie

ANTIKONCEPCIA

Užívate alebo používate v súčasnej dobe nejakú antikoncepciu?

Zoberte túto kartu so sebou k lekárovi alebo gynekológovi pri ďalšej návšteve  

a on/ona vám poradí, či je potrebné používať ďalšiu alebo alternatívnu  

metódu antikoncepcie.
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