
Svarīga informācija pacientiem par zāļu riska mazināšanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neotigason (acitretinum) Grūtniecības nepieļaušanas programma.  
 

Brošūra pacientiem. 

 

Informācija par acitretīnu saturošām zālēm. 
  



Neotigason (acitretinum) 10 mg cietās kapsulas 

 

Kādam nolūkam paredzēta šī brošūra 
 

Šī brošūra satur svarīgu informāciju, it īpaši sievietēm reproduktīvā vecumā, jo, lietojot acitretīnu 

grūtniecības laikā, vai pēc terapijas beigām, ir palielināts iedzimtu patoloģiju risks vēl nedzimušam 

bērnam. Pirms uzsākt acitretīna lietošanu, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo brošūru. 

 

Mazuļiem, kuri piedzimuši mātēm, kuras grūtniecības laikā lietojušas acitretīnu, pat īslaicīgi, ziņots par 

nopietnām iedzimtām patoloģijām, tajā skaitā nopietniem centrālās nervu sistēmas un sirds 

bojājumiem; dzirdes un redzes traucējumiem; ausu patoloģijām; sejas patoloģijām, piemēram, aukslēju 

šķeltne; kaulu patoloģijas un aizkrūts dziedzera patoloģijas. Pastāv arī palielināts spontānu abortu 

sastopamības biežums. 

 

 

Svarīga informācija sievietēm, kuras lieto Neotigason 
 

 

Neotigason satur aktīvo vielu – acitretīnu, kas var izraisīt nopietnas iedzimtas patoloģijas grūtniecības 

laikā, un tas tiek arī lēni izvadīts no organisma. Tāpēc, ja Jūs esat sieviete reproduktīvā vecumā, 

Jums stingri jāizvairās no grūtniecības iestāšanās terapijas laikā un 3 gadu laikā pēc terapijas 

beigām. 

 

 

Piemērota kontracepcija ir ļoti būtiska. 
 

- Pārrunājiet ar savu ārstu (ieteicams, ginekologu) piemērotās, efektīvās un pašreizējās 

kontracepcijas metodes. 

 

- Viena kontracepcijas metode var nesniegt vēlamo rezultātu, tāpēc Jums vienlaikus ir 

jāizmanto divas efektīvas kontracepcijas metodes.  Vienai no tām ir jābūt galvenai 

kontracepcijas metodei.  

 

 Galvenās kontracepcijas metodes ir: intrauterīnās ierīces, injicējami/ implantējami/ 

ievietojami hormonālie kontracepcijas līdzekļi, iekšķīgi lietojami kombinētie 

kontracepcijas līdzekļi un kontracepcijas plāksteri (lietojot tos rūpīgi), olvadu nosiešana, 

partnera vazektomija.  

 Barjermetodes ir: prezervatīvu lietošana vīriešiem, diafragma/uzmava ar spermicīdu 

sievietei. 

 

- Nav ieteicama mazu devu tikai progesteronu saturošu līdzekļu („minitablešu”) lietošana. 

- Pirms uzsākt ārstēšanos ar acitretīnu, Jums jālieto kontracepcijas līdzekļi vismaz 4 

iepriekšējās nedēļas.  

- Kontracepcijas līdzekļi jālieto bez pārtraukuma. Acitretīna terapijas laikā nekad nedrīkst 

pārtraukt kontracepcijas līdzekļu lietošanu. 

- Jums stingri jāizvairās no grūtniecības iestāšanās trīs gadu laikā pēc terapijas beigām. Šī 

iemesla dēļ Jums jāturpina lietot ieteiktie kontracepcijas līdzekļi 3 gadus pēc acitretīna 

terapijas beigām. 

 

Regulāri grūtniecības testi 
 



Lai pārliecinātos, ka terapijas laikā Jums nav iestājusies grūtniecība, pirms ārstēšanas uzsākšanas ar 

acitretīna Jūsu ārsts veiks grūtniecības testu.  

 

Pirms katras ikmēneša acitretīna receptes atjaunošanas, Jūsu ārsts arī vēlēsies veikt Jums grūtniecības 

testu.  

 

Pēc terapijas beigām Jums būs jāveic grūtniecības testi 3 gadu garumā ar 1 – 3 mēnešu starplaikiem.  

 

Ja grūtniecība iestājas terapijas laikā 
 

Ja Jums ir neaizsargātas dzimumattiecības vai mēnešreižu iztrūkums acitretīna lietošanas laikā vai 3 gadu 

laikā pēc terapijas beigām, pārtrauciet acitretīna lietošanu (ja Jūs joprojām turpiniet ārstēšanos) un 

nekavējoties sazinieties ar savu ārstu. 

 

Ja, neskatoties uz brīdinājumiem, grūtniecība Jums iestājas acitretīna terapijas laikā vai 3 gadu laikā pēc 

tās beigām, pastāv ļoti liels izteikti nopietnu patoloģiju risks nedzimušajam bērnam. Ja, grūtniecība Jums 

iestājas terapijas laikā, nekavējoties pārtrauciet acitretīna lietošanu. Nekavējoties sazinieties ar savu 

ārstējošo ārstu vai tuvāko veselības aprūpes centru, lai iegūtu palīdzību un padomu. 

 

Acitretīna terapijas laikā nebarojiet bērnu ar krūti  

 

Nelietojiet acitretīnu, ja Jūs barojat bērnu ar krūti. Acitretīns var izdalīties mātes pienā un nodarīt 

kaitējumu bērnam. 

 

Jāizvairās no alkohola lietošanas 
 

Lietojot alkoholu acitretīna terapijas laikā, var veidoties savienojums, ko sauc par etretinātu, kas ļoti lēni 

izdalās no organisma un var izraisīt iedzimtu patoloģiju risku nedzimušam bērnam laika periodā līdz 3 

gadiem. Tāpēc sievietes reproduktīvā vecumā terapijas laikā un 2 mēnešus pēc terapijas beigām nedrīkst 

lietot alkoholu un jāizvairās lietot jebkādus produktus, kas satur alkoholu (dzērienu, ēdiena vai zāļu 

sastāvā). 

 

 

Recepte, kas izsniegta sievietēm ar reproduktīvo potenciālu, ir derīga tikai 7 dienas 

 

Lūdzu, izmantojiet savu recepti, lai saņemtu nepieciešamo acitretīna daudzumu, septiņu dienu laikā no 

datuma, kas norādīts uz receptes. Farmaceits Jums neizsniegs zāles pēc šī septiņu dienu receptes derīguma 

termiņa beigām. 

 

Jāievēro visi iepriekš minēti brīdinājumi, arī tad, ja Jums nav aktīvas dzimumdzīves, Jums ir 

amenoreja (Jums nav mēnešreižu) vai arī Jums ir neauglība (izņemot gadījumus, kad ir izņemta 

dzemde (histerektomija)). 
 

Informētas piekrišanas dokuments 

 

Jūsu ārsts Jums lūgs izlasīt un parakstīt „Informētas piekrišanas dokumentu”, lai pārliecinātos, ka Jūs 

saprotat nopietnos riskus, kas saistīti ar acitretīna lietošanu, un veicamos profilaktiskos pasākumus. 

 

 

Svarīga informācija vīriešiem, lietojot acitretīnu 

 



Pētījumu dati liecina, ka ārstēšanās ar acitretīnu neietekmē spermas veidošanos un tās kvalitāti. Acitretīns 

un tā metabolīti Jūsu spermā ir ļoti nelielā daudzumā. Tiek uzskatīts, ka šis daudzums ir par mazu, lai 

nodarītu kaitējumu Jūsu partneres nedzimušajam bērnam. 

 

 

Svarīga informācija sievietēm un vīriešiem, lietojot acitretīnu 
 

Kļūšana par asins donoriem acitretīna terapijas laikā 
 

Acitretīns nokļūst asinīs. Acitretīna klātbūtne pārlejamās asinīs var nodarīt kaitējumu nedzimušajam 

bērnam, ja asins pārliešanu veic grūtniecei. Tāpēc, gan sievietes, gan vīrieši, kuri tiek ārstēti ar acitretīnu, 

nedrīkst kļūt par asins donoriem terapijas laikā un trīs gadu laikā pēc terapijas beigām. 

 

Citas zāles un ārstniecības augu līdzekļi 

 

Konsultējieties ar savu ārstu, ja Jūs plānojat lietot citas zāles vai ārstniecības augu līdzekļus. It īpaši tas 

attiecas uz sievietēm, kuras lieto kontracepcijas tabletes un cita veida hormonālos kontracepcijas 

līdzekļus. Noteiktas zāles un ārstniecības augu līdzekļi var padarīt kontracepcijas līdzekļus mazāk 

efektīvus. 

 

Šīs zāles ir nozīmētas tikai Jūsu personīgai lietošanai  
 

Jūs nekad nedrīkstat dot šīs zāles kādam citam. Izdarot to, Jūsu varat nodarīt kaitējumu vēl nedzimušajam 

bērnam vai izraisīt citus nopietnus veselības traucējumus. 

 

Informētas piekrišanas dokuments 

 

Jūsu ārsts Jums lūgs izlasīt un parakstīt informētas piekrišanas dokumentu, lai pārliecinātos, ka Jūs 

saprotat nopietnos riskus, kas saistīti ar acitretīna lietošanu, un veicamos profilaktiskos pasākumus. 

 

Cita informācija 
 

Lai gan šī brošūra sniedz svarīgu informāciju par acitretīnu, kas Jums būtu jāzina, tā neaizstāj Jūsu 

dermatologa vai cita ārsta, vai farmaceita sniegtos ieteikumus. 

 

Sīkāka informācija (piemēram, kā lietot acitretīnu, īpaši brīdinājumi un iespējamās blakusparādības) ir 

sniegta lietošanas instrukcijā, kas ir pievienota katram Neotigason iepakojumam. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo 

lietošanas instrukciju. 

 

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības par acitretīna lietošanu pēc šīs brošūras izlasīšanas, 

konsultējieties ar savu dermatologu vai citu ārstu. 

 

 Ziņošana par blakusparādībām 
 

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu, vai medmāsu. Tas attiecas 

arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā.  Jūs varat ziņot par 

blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA). Pacients ziņojumu par zāļu blakusparādībām var 

iesniegt divos veidos – elektroniski un papīra formātā. Elektroniskā iesniegšana tiek nodrošināta interneta 

vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Pacienta ziņojuma veidlapa”. Papīra formātā veidlapu 



iegūsiet, lejuplādējot ziņojuma veidlapu. Parakstīta papīra formāta veidlapa jānosūta ZVA pa pastu vai 

faksu. ZVA adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003, tālrunis informācijai: 67078400, fakss: 67078428.  
 
 

Sagatavošanas datums: 2016. gada jūnijs 

 

 

 

 

 

 


