
Voriconazole Fresenius Kabi  
(vorikonazol)

Karta pre pacienta
Noste túto kartu stále pri sebe!

Vaše meno a priezvisko

Dátum, kedy vám bol liek Voriconazole Fresenius 
Kabi prvýkrát predpísaný

Meno a priezvisko ošetrujúceho lekára

Názov zdravotníckeho zariadenia

Telefónne číslo zdravotníckeho zariadenia

Hlásenie podozrení 
na vedľajšie účinky:
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek 
vedľajší účinok, obráťte sa na 
svojho lekára alebo lekárnika. 
To sa týka aj akýchkoľvek 
vedľajších účinkov, ktoré nie sú 
uvedené v písomnej informácii 
pre používateľa. Podozrenie 
na vedľajšie účinky môžete 
hlásiť aj sami na:

Štátny ústav 
pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania 
liekov a farmakovigilancie

Kvetná ul. 11, 
825 08 Bratislava 26

Tel: + 421 2 507 01 206
e-mail: 
neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie 
nežiaduceho účinku 
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/.



Táto karta obsahuje 
dôležité bezpečnostné 
informácie, s ktorými 
musíte byť oboznámený 
pred začatím užívania 
a počas liečby 
s Voriconazolom 
Fresenius Kabi.

Ak týmto informáciám 
nerozumiete, požiadajte 
lekára o ich vysvetlenie. 

Túto kartu ukážte 
každému lekárovi alebo 
inému zdravotníckemu 
pracovníkovi, ktorý sa 
o vás stará.

Pre viac informácii 
si pozrite Písomnú 
informáciu pre 
používateľa, ktorá je 
súčasťou balenia lieku.

Absolvujte všetky vyšetrenia krvného obrazu 
a kože nariadené vaším lekárom. Pri každej 
návšteve u vášho lekára majte pri sebe 
zoznam všetkých vašich liekov a zdravotné 
záznamy od lekárov.

Počas liečby s Voriconazolom Fresenius 
Kabi sa vyhýbajte dlhodobému pôsobeniu 
priameho slnečného žiarenia.

Obráťte sa na svojho lekára ak sa u vás 
vyskytne: spálenie kože alebo vážne 
kožné reakcie, po čase strávenom 
na svetle alebo slnku.

Je dôležité zakrývať pokožku na miestach, 
ktoré sú vystavené slnku a používať 
opaľovacie krémy s vysokým ochranným 
faktorom (SPF), pretože sa môže vyskytnúť 
zvýšená citlivosť pokožky na UV lúče. 
Existuje určitá pravdepodobnosť, že by sa 
u vás mohla rozvinúť rakovina kože.

High
SPF
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