
Venclyxto lieto, lai ārstētu pacientus, kuriem ir hroniska 
limfoleikoze (HLL). Šajā kartītē ir informācija, kas Jums jāzina 
par audzēju līzes sindromu un Venclyxto®.

Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu

Pacienta kartīte
Informācija par drošumu pacientiem ar hronisku 
limfoleikozi, kuri lieto Venclyxto® (venetoclaxum)

 – Vienmēr nēsājiet pacienta kartīti līdzi.
 –  Parādiet to Jūsu aprūpē iesaistītajiem ārstiem un ja 

vēršaties neatliekamās palīdzības nodaļā.
 –  Vienmēr lietojiet Venclyxto® tieši tā, kā ārsts Jums teicis.

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.

 Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. 
Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko 

informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, 
ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām.

Svarīga drošuma informācija veselības aprūpes 
speciālistiem par Venclyxto® un ALS 

Šis pacients lieto Venclyxto® HLL ārstēšanai, kas terapijas 
pirmajās 5 nedēļās var izraisīt audzēja līzes sindromu (ALS).

 3 Pārbaudiet asins ķīmisko sastāvu: kālijs, urīnskābe, fosfors, 
kalcijs un kreatinīns.

 3 Nekavējoties koriģējiet asins ķīmiskā sastāva novirzes.  
Tās var būt letālas, ja netiks ārstētas.

 3 Ja Jums ir aizdomas par ALS, nekavējoties sazinieties ar 
ārstu, kas norādīts šajā kartītē.

Lūdzu, iepazīstieties ar zāļu aprakstu vai arī sazinieties ar AbbVie, rakstot 
e-pastu AbbVieBalticsPV@abbvie.com vai pa tālruni +371 67605000, lai 
uzzinātu vairāk, kā arī lai saņemtu pacienta kartītes papildu eksemplārus.



Mans vārds, uzvārds:

Mana ārkārtas kontaktpersona (vārds, uzvārds un tālrunis):

Ārsts – Venclyxto® parakstītājs:

Ārsta kontakttālrunis

Svarīga kontaktinformācija
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Kas man ir jāzina par ALS?

Ārstēšanas laikā Jums var paaugstināties dažu sāļu (piemēram, 
kālija un urīnskābes) līmenis asinīs. Tas terapijas pirmajās  
5 nedēļās var izraisīt stāvokli, ko sauc audzēja līzes sindromu 
(ALS).

ALS simptomi:
• drudzis vai drebuļi;
• slikta dūša vai vemšana;
• apjukums;
• elpas trūkums;
• neregulāra sirdsdarbība;

• tumšs vai duļķains urīns;
• neparasta noguruma sajūta;
• muskuļu vai locītavu sāpes;
• krampji vai krampju lēkmes
• vēdera sāpes un pūšanās.

Kā rīkoties, ja man radušies ALS simptomi?

Ja ārstēšanas laikā Jūs novērojat kādu no ALS 
simptomiem, Jums:

nekavējoties jāsazinās ar ārstu vai jāvēršas pēc 
medicīniskās palīdzības un

jāpārtrauc lietot Venclyxto®

Vairāk informācijas lasiet zāļu lietošanas instrukcijā.

Kā es varu samazināt ALS risku?

Dzeriet vismaz 1,5 - 2 litrus ūdens katru dienu:
 3  2 dienas pirms pirmās devas un
 3  pirmās devas saņemšanas dienā, kā arī
 3  katru dienu terapijas pirmo 5 nedēļu laikā. 

Dzerot daudz ūdens, tiek veicināta lielu daudzumu sāļu 
izvade no asinīm ar urīnu.
Ierodieties uz asins analīžu veikšanai plānotajām 
vizītēm, jo tās palīdzēs Jūsu ārstam atklāt ALS.
Pirms ārstēšanas uzsākšanas ar Venclyxto® sāciet 
lietot citas zāles, kas palīdzēs novērst asins sāļu 
(urīnskābes) uzkrāšanos organismā. Lietojiet zāles, kā 
norādījis ārsts.


