DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O DROVELISE A RIZIKU KRVNÝCH ZRAZENÍN
Všetky kombinované antikonceptíva, ako Drovelis zvyšujú riziko vzniku krvnej zrazeniny. Celkové riziko krvnej zrazeniny v dôsledku Drovelisu je malé,
ale zrazeniny môžu byť závažné a vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu byť smrteľné.
Je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili, kedy môžete mať vyššie riziko vzniku krvnej zrazeniny, aké znaky a príznaky máte sledovať a čo musíte urobiť.
V akých situáciách je riziko krvnej zrazeniny najvyššie?
- Počas prvého roka užívania Drovelisu (a tiež, keď začínate znova užívať po 4 a viactýždňovej prestávke).
- Ak trpíte nadváhou.
- Ak máte viac ako 35 rokov Ak niekto vo vašej rodine mal krvnú zrazeninu v relatívne mladom veku (napr. menej ako 50 rokov).
- Ak ste počas niekoľkých predchádzajúcich týždňov porodili.
Ak fajčíte a máte viac ako 35 rokov, dôrazne sa odporúča, aby ste prestali fajčiť, alebo použili nehormonálnu metódu antikoncepcie.
Ihneď vyhľadajte lekársku pomoc, ak sa u vás vyskytne niektorý z nasledovných príznakov:
• Silná bolesť alebo opuch v niektorej z vašich nôh, ktorú môže sprevádzať citlivosť, teplo alebo zmena farby kože, ako zblednutie, sčervenanie
alebo zmodranie. Môže u vás ísť o hlbokú žilovú trombózu.
• Náhla nevysvetliteľná dýchavičnosť alebo rýchle dýchanie; silná bolesť v hrudníku, ktorá sa môže zosilňovať pri dýchaní zhlboka; náhly kašeľ bez
zjavnej príčiny (pri ktorom môžete vykašliavať krv). Môže u vás ísť o závažnú komplikáciu hlbokej žilovej trombózy, nazývanú pľúcna embólia.
K tomu dochádza, ak sa krvná zrazenina dostane z nohy do pľúc.
• Bolesť hrudníka, často akútna, avšak niekedy len nepríjemné pocity, tlak, ťažoba, nepríjemné pocity v hornej časti tela vyžarujúce do chrbta, čeľuste,
hrdla, ramena spolu s pocitom plnosti spojeným s poruchami trávenia alebo dusením, potením, nevoľnosťou, vracaním alebo závratom.
Môže u vás ísť o srdcový infarkt.
• Slabosť alebo necitlivosť tváre, ramien alebo nôh, najmä na jednej strane tela; ťažkosti pri rozprávaní alebo s porozumením; náhla zmätenosť;
náhla strata zraku alebo rozmazané videnie; silná bolesť hlavy/migréna, ktorá je horšia ako zvyčajne. Môže u vás ísť o cievnu mozgovú príhodu.
Sledujte, či nemáte príznaky krvnej zrazeniny, najmä ak:
• ste práve po operácii
• dlhší čas ste nechodili (napr. pre úraz alebo chorobu, alebo máte nohu v sadre)
• dlho cestujete (viac ako 4 hodiny)
Nezabudnite povedať svojmu lekárovi, zdravotnej sestre alebo chirurgovi, že užívate Drovelis, ak:
• máte podstúpiť chirurgický zákrok alebo ste ho podstúpili.
• ak sa vás kedykoľvek nejaký zdravotnícky pracovník opýta, či užívate nejaké lieky.
Pre ďalšie informácie si prečítajte priloženú Písomnú informáciu pre používateľa alebo navštívte [web ŠÚKL].
Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol nejaký vedľajší účinok súvisiaci s používaním vašej kombinovanej hormonálnej antikoncepcie,
môžete to nahlásiť zdravotníckemu pracovníkovi alebo cez národný systém hlásenia vedľajších účinkov.

