Informácia pre partnerov žien,
ktoré užívajú Volibris.

Vaša partnerka užíva Volibris®
(známy aj ako ambrisentan)
ČO MUSÍTE VEDIEŤ

Informácia pre
zdravotníckych
Lekár vašej partnerke predpísal liek
nazývaný Volibris (ambrisentan).
pracovníkov
Dostala brožúrku nazvanú „Užívanie
Volibrisu – čo musíte vedieť“, ako aj
podrobnú písomnú informáciu pre
používateľa, ktorá je súčasťou každého balenia jej tabliet Volibrisu.

Vy, ako jej partner, taktiež musíte
vedieť niektoré dôležité informácie.
Prečítajte si, prosím, tento leták. Ak
máte akékoľvek ďalšie otázky, porozprávajte sa s lekárom.

Skrátenú informáciu o lieku je možné nájsť na strane 12.

Počas obdobia, kedy vaša
partnerka užíva Volibris…
Volibris môže potenciálne spôsobiť poškodenie alebo dokonca vrodené chyby u detí, ktoré boli počaté pred, počas alebo krátko po liečbe.
Ženy nesmú užívať Volibris, ak sú tehotné alebo ak plánujú otehotnieť.
• Ak je pravdepodobné, že vaša partnerka môže otehotnieť, obaja
musíte používať spoľahlivý spôsob zabránenia počatiu (antikoncepcie) počas obdobia, kedy užíva Volibris. Najvhodnejšie by
bolo, keby ste vy aj vaša partnerka používali dve metódy antikoncepcie, ktoré účinkujú odlišným spôsobom, napr. dvojbariérovú
antikoncepčnú metódu a ešte jednu ďalšiu metódu.
Lekár vám môže dať viac informácií o tom, aké druhy antikoncepcie používať.
• Bude potrebné, aby si vaša partnerka pravidelne robila tehotenský test.
• Ak vašej partnerke vynechá menštruácia alebo ak si bude
myslieť, že môže byť tehotná, ihneď to musí povedať svojmu lekárovi.
• Ak vy a vaša partnerka uvažujete o počatí dieťaťa, porozprávajte
sa s jej lekárom o možných rizikách predtým, ako sa vaša partnerka pokúsi otehotnieť.
• Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom možného otehotnenia
(alebo ohľadom čohokoľvek, čo sa týka ochorenia alebo liečby vašej partnerky), porozprávajte sa s vašou partnerkou a jej lekárom.
Tento leták vytvorila ako službu pre pacientky a ich partnerov spoločnosť GlaxoSmithKline.
® Volibris je ochranná známka spoločnosti Gilead Sciences Inc. používaná na
základe licencie skupinou spoločností GlaxoSmithKline.
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