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Tento edukačný materiál (EM) obsahuje dôležité bezpečnostné informácie o lieku 

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan a rady na minimalizáciu rizík. 

 

Táto záznamová karta pacienta bola vypracovaná držiteľom rozhodnutia o registrácii. 

 

 

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho 

lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré 

nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. 

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv 

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie 

Kvetná 11, 825 08 Bratislava  

tel.: + 421 2 507 01 206 

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.  

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v 

časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na 

elektronické podávanie hlásení: https://portal.sukl.sk/eskadra/.   

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o 

bezpečnosti tohto lieku. 

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti 

Viatris Slovensko,  

Tel: +421 917 337 974, e-mail: pv.slovakia@viatris.com 

 

Záznamová karta pacienta 

Iniciály pacienta:                Dátum narodenia:          Pohlavie:  M ☐ Ž ☐     Vek:                                     

Predpísali vám Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan na PrEP (preexpozičnú 

profylaxiu) na zníženie rizika získania infekcie HIV-1. Aby tento liek účinne pôsobil, je 

dôležité, aby ste nevynechávali dávky. Odporúčaná dávka je jedna tableta lieku 

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan každý deň. Užívajte Emtricitabine/Tenofovir 

disoproxil Mylan presne podľa pokynov Vášho lekára.  
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Pokiaľ je to možné, užívajte Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan s jedlom. 

Aby ste nezabudli užiť Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan: 

➢ Môžete zaradiť užívanie lieku Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan do svojho 

každodenného režimu, napríklad ho budete užívať s obedom, alebo pred čistením zubov 

po raňajkách. Je dôležité nájsť si čas, ktorý vám vyhovuje.  

➢ Môžete si dať pripomienku do mobilu alebo iného zariadenia, ktoré Vás upozorní, kedy 

je treba užiť Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan. 

➢ Môžete použiť aj týždenný dávkovač na lieky, do ktorého vložíte potrebný počet tabliet. 

➢ Môže vám pomôcť používanie kalendára, v ktorom si zaškrtnete každý deň po užití 

lieku Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan. Začnite v prvom týždni, zaškrtnite 

si deň, kedy začnete užívať Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, potom každý 

ďalší deň označte ďalšie políčko vždy po užití lieku Emtricitabine/Tenofovir 

disoproxil Mylan. Môžete si tiež poznačiť dátum, kedy ste užili prvú tabletu 

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan z novej liekovej fľaštičky. Ak si nie ste 

istý, či ste tabletu užili, spočítajte počet tabliet v liekovej fľaštičke (každá obsahuje 30 

tabliet). 

 

Po 30 dňoch (jedna lieková fľaštička) budete potrebovať nový kalendár.  

Ak používate kalendár v mobilnom telefóne alebo počítači, môžete si nastaviť pripomienku, že 

máte užiť Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan.  

 

 

 Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned 

Týždeň 1        

Týždeň 2        

Týždeň 3        

Týždeň 4        

Týždeň 5        
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Dátum užitia prvej tablety Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan z 

novej liekovej fľaštičky (deň/mesiac/rok): / / 

Pripomenutie termínu kontroly u lekára 

Váš nasledujúci termín návštevy u lekára je: 

 

Kontrola Dátum Čas Miesto 

    

    

    

 
 


