
Pacienta atgādinājuma kartīte
Ambrisentan AOP 5 mg un 10 mg 
apvalkotās tabletes 
(Ambrisentanum)

Atcerieties turpmāk sniegto informāciju

Ambrisentan AOP var izraisīt aknu bojājumu.
Lai noteiktu, vai Jūsu aknas darbojas pilnvērtīgi, ir būtiski pirms terapijas 
uzsākšanas un tās laikā regulāri veikt asins analīzes aknu darbības 
uzraudzībai. Tādēļ ieteicams vienreiz mēnesī veikt aknu funkcionālos 
testus. Lūdzu, pierakstiet plānoto ārsta vizīšu laikus šīs kartītes otrā pusē. 

Pētījumos ar dzīvniekiem ambrisentāna lietošana ir izraisījusi iedzimtus 
defektus.

Tas var kaitēt pirms terapijas uzsākšanas, tās laikā un drīz pēc terapijas 
beigām ieņemtajiem, vēl nedzimušajiem bērniem.

•  Ja esat grūtniece, barojat bērnu ar krūti vai plānojat grūtniecību, Jūs 
nedrīkstat lietot Ambrisentan AOP.

•  Ārstēšanu ar Ambrisentan AOP  sievietēm ar reproduktīvo potenciālu  
drīkst uzsākt tikai tad, ja pirms ārstēšanas uzsākšanas veiktā grūtniecības 
testa rezultāts ir bijis negatīvs.

•  Ārstējoties ar Ambrisentan AOP, jāizmanto droša kontracepcijas 
metode.

•  Ambrisentāna terapijas laikā ieteicams katru mēnesi veikt grūtniecības 
testus. Lūdzu, pierakstiet plānoto ārsta vizīšu laikus šīs kartītes otrā pusē.

•  Ja Ambrisentan AOP lietošanas laikā Jums ir iestājusies grūtniecība 
vai ja Jums šķiet, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, nekavējoties 
sazinieties ar ārstu. 

Šī kartīte ir sagatavota uzņēmumā AOP Orphan Pharmaceuticals AG.

Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu



Atzīmējiet plānotās vizītes pie ārsta

Datums
Asins analīzes aknu darbības 
pārbaudei

Datums
Grūtniecības tests

1. mēnesis

2. mēnesis

3. mēnesis

4. mēnesis

5. mēnesis

6. mēnesis

7. mēnesis

8. mēnesis

9. mēnesis

10. mēnesis

11. mēnesis

12. mēnesis

Ziņošana par blakusparādībām

Jūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta vietnē 
www.zva.gov.lv , klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm, biovigilanci” 
un izvēloties “Pacientiem”. Tālrunis informācijai: 67078400. 

Blakusparādību gadījumā , lūdzu, ziņot arī RAĪ nacionālā līmeņa kontaktpersonai:
Inesei Madrevičai
Biomapas
E-pasts: inese.madrevica@biomapas.com
Tel +371 29103903
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