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Přípravek Esmya může způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jedním 
z možných nežádoucích účinků je závažné poškození jater. U žen užívajících přípravek Esmya byly 
hlášeny případy jaterního selhání; malý počet těchto případů si vyžádal transplantaci jater.
V této kartě najdete informace o krevních testech, které budete v průběhu léčby podstupovat, a o tom, 
jak postupovat, jestliže se u Vás objeví nežádoucí účinky související s játry.

Neužívejte přípravek Esmya, jestliže máte problémy s játry. 
Pokud víte, že máte problémy s játry, nebo pokud máte jakékoli pochybnosti o stavu svých jater, 
informujte svého lékaře.

Pravidelně prováděné krevní testy

Před zahájením každého léčebného cyklu musíte podstoupit krevní testy, aby se zjistilo, jak Vaše játra 
fungují. V závislosti na výsledku těchto testů lékař rozhodne, zda je pro Vás léčba přípravkem Esmya 
vhodná.

Během léčby přípravkem Esmya Vám bude lékař pravidelně provádět krevní testy, aby tak zkontroloval 
funkci Vašich jater. Tyto testy se musí provádět každý měsíc a také několik týdnů poté, co dokončíte 
léčebný cyklus (viz rozpis níže). Z těchto krevních testů lékař zjistí informaci o funkci Vašich jater a testy 
jsou také naprosto nezbytnou součástí sledování Vaší léčby.

DATUM

1. TEST (před zahájením léčby)

Zahájení léčby

2. TEST (4 týdny po zahájení léčby)

3. TEST (8 týdnů po zahájení léčby)

4. TEST (12 týdnů po zahájení léčby)

5. TEST (2–4 týdny po ukončení léčby přípravkem Esmya)

Pokud zaznamenáte kteroukoli z následujících známek nebo kterýkoli z následujících příznaků, ihned 
léčbu přerušte a kontaktujte lékaře:

 • únava, slabost
 • zežloutnutí kůže/bělma očí
 • ztmavnutí moči
 • bolest v pravé horní části břicha
 • svědění
 • nauzea (pocit na zvracení)
 • zvracení

Lékař ihned provede vyšetření jater a rozhodne, zda můžete v léčbě pokračovat.

Čemu musíte věnovat 
pozornost, než začnete 
přípravek užívat?

Co je před léčbou, 
během léčby a po 
léčbě potřeba?

Tabulka níže vám 
pomůže sledovat 
provádění krevních 
testů:

Známky a příznaky 
možných problémů s 
játry

Esmya® 5 mg tablety
Karta pacientky
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Čo robiť pred liečbou, 
v jej priebehu a po 
nej?

Tabuľka nižšie vám 
pomôže sledovať vaše 
krvné testy:

Známky a príznaky 
možných problémov s 
pečeňou
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Esmya môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Jedným z možných vedľajších 
účinkov je závažné poškodenie pečene. U žien užívajúcich Esmyu boli hlásené prípady zlyhania pečene; 
v malom počte týchto prípadov bola potrebná transplantácia pečene. 
Táto karta obsahuje informácie o krvných testoch, ktoré budete musieť v priebehu liečby podstúpiť, 
a o postupe v prípade rozvoja vedľajších účinkov spojených s pečeňou.

Neužívajte Esymu, ak máte problémy s pečeňou.
Informujte svojho lekára, ak máte problémy s pečeňou alebo ak si nie ste istá stavom svojej pečene.

Podstupovať pravidelné krvné testy

Pred začatím každého liečebného cyklu budete musieť podstúpiť krvné testy s cieľom overiť funkciu vašej 
pečene. V závislosti od výsledku týchto testov sa lekár rozhodne, či je pre vás liečba Esmyou vhodná.

V priebehu liečby Esmyou bude váš lekár vykonávať pravidelné krvné testy, aby skontroloval funkciu 
vašej pečene. Tieto testy je nutné vykonávať každý mesiac a následne niekoľko týždňov po dokončení 
liečbného cyklu (pozri harmonogram nižšie). Tieto krvné testy ukážu lekárovi funkciu vašej pečene a sú 
pri sledovaní vašej liečby zásadné.

DÁTUM

1. TEST (pred začatím liečby)

Začatie liečby

2. TEST (4 týždne po začatí liečby)

3. TEST (8 týždňov po začatí liečby)

4. TEST (12 týždňov po začatí liečby)

5. TEST (2 – 4 týždne po ukončení liečby Esmyou)

Ak spozorujete akékoľvek z nasledujúcich známok alebo príznakov, ukončite liečbu a ihneď sa obráťte na 
svojho lekára:

 • vyčerpanosť, ťažká únava
 • zožltnutie kože/očí
 • tmavý moč
 • bolesť v pravej hornej časti brucha
 • svrbenie
 • nevoľnosť
 • vracanie

Lekár by mal ihneď skontrolovať vašu pečeň a rozhodnúť, či môžete pokračovať v liečbe.

Čo potrebujete vedieť 
skôr, ako užijete 
esmyu?

Tablety Esmya® 5 mg
Karta pre pacientku


