Príloha III
Zmeny príslušných častí informácie o lieku

Poznámka:
Tieto zmeny príslušných častí Súhrnu charakteristických vlastností lieku a Písomnej informácie pre
používateľa sú výsledkom Referral procedúry.
Informácie o lieku majú byť následne aktualizované príslušnými autoritami členských štátov, v
spolupráci s referenčným členským štátom, podľa potreby, v súlade s procedúrami ustanovenými v
Kapitole 4 Hlave III Smernice 2001/83/EC.
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Držitelia rozhodnutia o registrácii všetkých liekov s obsahom valproátu a príbuzných liečiv
registrovaných v EÚ majú zmeniť informáciu o lieku (vloženie, nahradenie alebo vymazanie textu,
podľa potreby), aby odzrkadľovali znenie uvedené nižšie a v spojitosti s vedeckými závermi:
SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU
[…]
Časť 4.2

Dávkovanie a spôsob podávania

[…]
Dievčatá v detskom veku, ženy vo fertilnom veku
Liečbu valproátom musí začať a ďalej sledovať špecialista so skúsenosťami s liečbou epilepsie alebo
bipolárnej poruchy <alebo migrény>. Valproát sa má používať na liečbu u dievčat v detskom veku a
žien vo fertilnom veku iba v prípade, pokiaľ nie sú účinné iné spôsoby liečby alebo ich pacientka
netoleruje.
Valproát sa predpisuje a vydáva v súlade s Programom na zabránenie tehotenstva týkajúceho sa
valproátu (pozri časti 4.3 a 4.4).
[…]
Valproát sa má prednostne predpisovať ako monoterapia a v najnižšej účinnej dávke, pokiaľ možno vo
forme s predĺženým uvoľňovaním. Denná dávka sa má rozdeliť na najmenej dve jednotlivé dávky
(pozri časť 4.6).
[…]

Časť 4.3

Kontraindikácie

[…]
<Vymyslený názov> je kontraindikovaný v nasledujúcich situáciách:
[…]
Liečba epilepsie
•

počas tehotenstva, pokiaľ existuje iná vhodná alternatívna liečba (pozri časti 4.4 a 4.6).

•

u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené podmienky Programu na zabránenie
tehotenstva (pozri časti 4.4 a 4.6).

Liečba bipolárnej poruchy <a profylaxia atakov migrény>
•

počas tehotenstva (pozri časti 4.4 a 4.6).

•

u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené podmienky Programu na zabránenie
tehotenstva (pozri časti 4.4 a 4.6).

[…]
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Časť 4.4

Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

[…]
[Táto časť sa má zmeniť, aby zahŕňala nasledujúci rámček]
Program na zabránenie tehotenstva
Valproát má vysoký teratogénny potenciál a u detí vystavených účinku valproátu in utero je
vysoké riziko vrodených malformácií a porúch vývoja nervového systému (pozri časť 4.6).
<Vymyslený názov> je kontraidkovaný v nasledujúcich situáciách:
Liečba epilepsie
•

počas tehotenstva, pokiaľ existuje iná vhodná alternatívna liečba (pozri časti 4.4 a 4.6).

•

u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené podmienky Programu na zabránenie
tehotenstva (pozri časti 4.3 and 4.6).

Liečba bipolárnej poruchy <a profylaxia atakov migrény>
•

počas tehotenstva (pozri časti 4.3 a 4.6).

•

u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené podmienky Programu na zabránenie
tehotenstva (pozri časti 4.3 and 4.6).

Podmienky Programu na zabránenie tehotenstva:
Predpisujúci lekár sa musí uistiť, že
•

v každom prípade je nutné vyhodnotiť individuálne okolnosti zapojením pacientky do
diskusie s cieľom prediskutovať terapeutické možnosti a uistiť sa, že pacientka rozumie
rizikám a opatreniam potrebným na minimalizáciu týchto rizík.

•

u všetkých pacientiek bola vyhodnotená možnosť otehotnenia.

•

pacientka rozumie rizikám vrodených malformácií a porúch vývoja nervového sytému,
vrátane závažnosti týchto rizík u detí vystavených účinku valproátu in utero a je si ich
vedomá.

•

pacientka rozumie nutnosti absolvovať tehotenský test pred začatím liečby a podľa
potreby počas nej.

•

pacientka absolvovala poradenstvo o metódach antikoncepcie a je schopná dodržiavať
pokyny zaisťujúce efektívnu antikoncepciu (ďalšie informácie nájdete v podsekcii
Antikoncepcia tohto upozornenia v rámčeku), bez prerušenia počas celej doby trvania
liečby valproátom.

•

pacientka rozumie potrebe pravidelného (minimálne raz ročne) prehodnocovania liečby
špecialistom so skúsenosťami s liečbou epilepsie alebo bipolárnej poruchy <alebo
migrény>.

•

pacientka rozumie potrebe skontaktovať sa so svojím lekárom, ihneď ako začne plánovať
tehotenstvo, aby sa pred počatím a vysadením antikoncepcie zaistila včasná diskusia a
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prechod na alternatívne možnosti liečby.
•

pacientka rozumie potrebe urgentne sa v prípade tehotenstva skontaktovať so
svojím lekárom.

•

pacientka dostala Informačnú príručku pre pacientku.

•

pacientka potvrdila, že rozumie rizikám a potrebným opatreniam spojeným s užívaním
valproátu (Formulár na potvrdenie o pravidelnom informovaní pacientky).

Tieto podmienky sa vzťahujú aj na ženy, ktoré v súčasnosti nie sú sexuálne aktívne, pokiaľ lekár
nemá presvedčivé dôkazy, že neexistuje riziko otehotnenia.

Dievčatá v detskom veku
•

Predpisujúci lekár musí zaistiť, že rodičia/opatrovníci dievčat v detskom veku porozumeli
nutnosti kontaktovať špecialistu ihneď ako sa u dievčaťa, užívajúceho valproát, vyskytne
prvá menštruácia.

•

Predpisujúci lekár sa musí uistiť, že rodičia/opatrovníci dievčat v detskom veku,
u ktorých sa vyskytla prvá menštruácia, boli poskytnuté úplné informácie o možných
rizikách vrodených malformácií a porúch vývoja nervového systému, vrátane závažnosti
týchto rizík u detí vystavených účinku valproátu in utero.

•

U pacientiek, u ktorých sa vyskytla prvá menštruácia musí lekár každý rok prehodnotiť
potrebu liečby valproátom a zvážiť alternatívne možnosti liečby. Ak je valproát jediná
vhodná liečba, je potrebné prediskutovať použitie účinnej antikoncepcie a ďalšie
podmienky Programu na zabránenie tehotenstva. Lekár má vynaložiť všetko úsilie, aby
zmenil liečbu valproátom u pacientky na alternatívnu liečbu, predtým ako pacientka
dosiahne dospelosť.

Tehotenský test
Pred začiatkom liečby valproátom musí byť vylúčené tehotenstvo. Liečba valproátom nesmie
začať u žien vo fertilnom veku bez negatívneho výsledku tehotenského testu (tehotenský test
z krvnej plazmy), potvrdeného zdravotníkom, aby sa vylúčilo neúmyselné použitie počas
tehotenstva.

Antikoncepcia
Ženy vo fertilnom veku, ktorým je predpísaný valproát, musia užívať účinnú antikoncepciu bez
prerušenia počas celej doby trvania liečby valproátom. Takýmto pacientkám musí byť
poskytnutá komplexná informácia o prevencii tehotenstva a poradenstvo v prípade, že
pacientka neužíva účinnú antikoncepciu. Má sa použiť aspoň jedna účinná metóda antikoncepcie
(najlepšie nezávislá od užívateľky, akými sú vnútromaternicové teliesko alebo implantát) alebo
dve doplnkové formy antikoncepcie, vrátane bariérovej metódy. V každom prípade majú byť pri
výbere antikoncepčnej metódy zohľadnené individuálne okolnosti, vrátane diskusie s pacientkou
a jej zapojenia a dodržiavania zvolených opatrení. Pacientka musí dodržiavať všetky pokyny o
efektívnej antikoncepcii aj v prípade amenorey.
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Každoročné prehodnotenie liečby špecialistom
Špecialista má aspoň raz ročne zhodnotiť, či je valproát pre pacientku najvhodnejšou liečbou.
Špecialista má s pacientkou prediskutovať Formulár na potvrdenie o pravidelnom informovaní
pacientky na začiatku liečby a počas každoročnej prehliadky a uistiť sa, že pacientka
porozumela jeho obsahu.

Plánovanie tehotenstva
Pokiaľ žena s epilepsiou plánuje otehotnieť, musí špecialista so skúsenosťami s liečbou epilepsie
prehodnotiť liečbu valproátom a zvážiť alternatívne možnosti liečby. Má sa vynaložiť všetko
úsilie na prechod na vhodnú alternatívnu liečbu pred počatím a vysadením antikoncepcie (pozri
časť 4.6). Ak zmena liečby nie je možná, žena má dostať ďalšie poradenstvo týkajúce sa rizík
valproátu pre nenarodené dieťa, ktoré jej dopomôže k informovanému rozhodnutiu o plánovaní
rodiny.
Pokiaľ žena s bipolárnou poruchou <a migrénou> plánuje otehotnieť, musí sa poradiť so
špecialistom so skúsenosťami s liečbou bipolárnej poruchy <a migrény> a liečba valproátom má
byť prerušená a podľa potreby nahradená alternatívnou liečbou v období pred počatím a pred
vysadením antikoncepcie.

V prípade tehotenstva
Pokiaľ žena užívajúca valproát otehotnie, musí byť okamžite odoslaná k špecialistovi, aby bola
prehodnotená liečba valproátom a zvážené alternatívne možnosti liečby. Pacientky vystavené
účinku valproátu počas tehotenstva a ich partneri musia byť odoslaní k špecialistovi so
skúsenosťami v teratológii kvôli zhodnoteniu situácie a poradenstvu ohľadne exponovaného
tehotenstva (pozri časť 4.6).

Lekárnik musí zaistiť, aby
•

pri každom vydávaní valproátu bola pacientke poskytnutá Karta pre pacientku a
pacientka rozumela jej obsahu.

•

pacientky boli upozornené, aby v prípade plánovania alebo podozrenia na tehotenstvo
liečbu valproátom neprerušovali, ale okamžite kontaktovali špecialistu.

Edukačné materiály
V záujme pomoci zdravotníckym pracovníkom a pacientkám vyvarovať sa expozícii účinku
valproátu počas tehotenstva, poskytuje držiteľ rozhodnutia o registrácii edukačné materiály, aby
zdôraznil varovanie a poskytol návody ohľadne užívamia valproátu u žien vo fertilnom veku a
detaily Programu na zabránenie tehotenstva. Informačná príručka pre pacientku a Karta pre
pacientku majú byť poskytnuté všetkým ženám vo fertilnom veku, ktoré užívajú valproát.
Formulár na potvrdenie o pravidelnom informovaní pacientky, musí byť použitý pri začiatku
liečby a pri každoročnom špecialistom uskutočnenom prehodnocovaní liečby valproátom.
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[…]

[…]

Časť 4.6

Fertilita, gravidita a laktácia

[…]
[Táto časť sa má zmeniť, aby zahŕňala nasledujúce znenie]
Valproát je kontraindikovaný na liečbu bipolárnej poruchy <a migrény> počas tehotenstva. Valproát je
kontraindikovaný na liečbu epilepsie počas tehotenstva, pokiaľ existuje iná alternatívna liečba
epilepsie. Valproát je kontraindikovaný u žien vo fertilnom veku, pokiaľ nie sú splnené podmienky
Programu na zabránenie tehotenstva (pozri časti 4.3 a 4.4).
Teratogenita a účinky na vývoj
[…]

Pokiaľ žena plánuje tehotenstvo
Pokiaľ žena s epilepsiou plánuje otehotnieť, musí špecialista so skúsenosťami s liečbou epilepsie
prehodnotiť liečbu valproátom a zvážiť alternatívne možnosti liečby. Má sa vynaložiť všetko úsilie na
prechod na vhodnú alternatívnu liečbu pred počatím a vysadením antikoncepcie (pozri časť 4.6). Ak
nie je zmena liečby možná, má žena dostať ďalšie poradenstvo týkajúce sa rizík valproátu pre
nenarodené dieťa, ktoré jej dopomôžu k informovanému rozhodnutiu o plánovaní rodiny.
Pokiaľ žena s bipolárnou poruchou <a migrénou> plánuje otehotnieť, musí sa poradiť so
špecialistom so skúsenosťami s liečbou bipolárnej poruchy a liečba valproátom má byť prerušená a
podľa potreby nahradená alternatívnou liečbou v období pred počatím a pred vysadením
antikoncepcie.

Tehotné ženy
Valproát je kontraindikovaný na liečbu bipolárnej poruchy <a profylaxiu atakov migrény> počas
tehotenstva. Valproát je kontraindikovaný na liečbu epilepsie počas tehotenstva, pokiaľ existuje
vhodná alternatívna liečba (pozri časti 4.3 a 4.4).
Ak pacientka užívajúca valproát otehotnie, musí byť okamžite odoslaná k lekárovi, ktorý zváži
alternatívne možnosti liečby. Počas tehotenstva môžu materské tonicko-klonické záchvaty a status
epilepticus s hypoxiou predstavovať veľké riziko úmrtia pre matku a nenarodené dieťa.
Pokiaľ tehotná žena, napriek známym rizikám valproátu počas tehotenstva a po dôkladnom zvážení
alternatívnej liečby, musí za výnimočných okolností valproát užívať, odporúča sa:
•

užívať najnižšiu účinnú dávku a rozdeliť dennú dávku do niekoľkých malých dávok užívaných
v priebehu dňa. Použitie liekovej formy s predĺženým uvoľňovaním môže byť výhodnejšie ako
iné liekové formy, aby sa zabránilo vysokým vrcholovým plazmatickým koncentráciám (pozri
časť 4.2).
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Všetky pacientky, ktoré boli vystavené účinku valproátu počas tehotenstva a taktiež ich partneri musia
byť odoslaní k špecialistovi so skúsenosťami v teratológii kvôli zhodnoteniu situácie a poradenstvu
ohľadne exponovaného tehotenstva. Musí sa uskutočniť špecializované prenatálne monitorovanie, aby
sa zaistil možný výskyt defektov neurálnej trubice alebo iných malformácií. Podávanie kyseliny listovej
pred otehotnením môže znížiť riziko defektov neurálnej trubice, ktoré sa môžu vyskytnúť u všetkých
tehotenstiev. Dostupné údaje však nenaznačujú, že je podávanie kyseliny listovej prevenciou výskytu
vrodených porúch alebo malformácií spôsobených valproátom.
[…]
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PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽA

[Quick Response (QR) kód: QR kód má byť súčasťou obalového materiálu a/alebo písomnej informácie,
a jeho umiestnenie má zohľadňovať celkovú čitateľnosť.]

UPOZORNENIE
Ak sa <Vymyslený názov> užíva počas tehotenstva, môže vážne poškodiť nenarodené dieťa. Ak ste
žena v plodnom veku, musíte používať účinnú metódu na zabránenie tehotenstva (antikoncepciu) bez
prerušenia počas celej doby trvania liečby <Vymyslený názov>. Váš lekár bude s vami toto
upozornenie konzultovať, dodržiavajte však aj pokyny v časti 2 tejto písomnej informácie.
Dohodnite si bezodkladne návštevu u svojho lekára, ak plánujete tehotenstvo alebo si myslíte, že ste
tehotná.
Neprestávajte užívať <Vymyslený názov>, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár, pretože váš stav sa môže
zhoršiť.
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek,
pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
•

Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.

•

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

•

Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj
vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.

•

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii.
Pozri časť 4.

[…]
2.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete <Vymyslený názov>

[…]
Nepoužívajte <Vymyslený názov>
[Táto časť sa má zmeniť, aby zahŕňala nasledujúce znenie]
[…]
Bipolárna porucha <a migréna>
•

ak ste tehotná, nesmiete užívať <Vymyslený názov> na liečbu bipolárnej poruchy <a
migrény>.

•

ak ste žena v plodnom veku, nesmiete užívať <Vymyslený názov> na liečbu bipolárnej poruchy
<a migrény>, pokiaľ nepoužívate účinnú metódu na zabránenie tehotenstva (antikoncepciu)
počas celej doby trvania liečby <Vymyslený názov>. Neprestávajte užívať <Vymyslený názov>
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alebo antikoncepciu, kým sa neporadíte so svojím lekárom. Váš lekár vám poradí ako ďalej
postupovať (pozri nižšie časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť – Dôležitá rada pre ženy“).
Epilepsia
•

ak ste tehotná, môžete užívať <Vymyslený názov> iba v prípade, že neeixstuje iná, pre vás
účinná liečba.

•

ak ste žena v plodnom veku, nesmiete užívať <Vymyslený názov> na liečbu epilepsie, pokiaľ
nepoužívate účinnú metódu na zabránenie tehotenstva (antikoncepciu) počas celej doby
trvania liečby <Vymyslený názov >. Neprestávajte užívať <Vymyslený názov> alebo
antikoncepciu, kým sa neporadíte so svojím lekárom. Váš lekár vám poradí ako ďalej
postupovať (pozri nižšie časť „Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť – Dôležitá rada pre ženy“).

[…]
Tehotenstvo, dojčenie a plodnosť
[Táto časť sa má zmeniť, aby zahŕňala nasledujúce znenie]
[…]
Dôležitá rada pre ženy
Bipolárna porucha <a migréna>
•

ak ste tehotná, nesmiete užívať <Vymyslený názov> na liečbu bipolárnej poruchy <a
migrény>.

•

ak ste žena v plodnom veku, nesmiete užívať <Vymyslený názov> na liečbu bipolárnej poruchy
<a migrény>, pokiaľ nepoužívate účinnú metódu na zabránenie tehotenstva (antikoncepciu)
počas celej doby trvania liečby <Vymyslený názov>. Neprestávajte užívať <Vymyslený názov>
alebo antikoncepciu, kým sa neporadíte so svojím lekárom. Váš lekár vám poradí ako ďalej
postupovať.

Epilepsia
•

ak ste tehotná, môžete užívať <Vymyslený názov> iba v prípade, že neeixstuje iná, pre vás
účinná liečba.

•

ak ste žena v plodnom veku, nesmiete užívať <Vymyslený názov> na liečbu epilepsie, pokiaľ
nepoužívate účinnú metódu na zabránenie tehotenstva (antikoncepciu) počas celej doby
trvania liečby <Vymyslený názov >. Neprestávajte užívať <Vymyslený názov> alebo
antikoncepciu, kým sa neporadíte so svojím lekárom. Váš lekár vám poradí ako ďalej
postupovať.

Riziká valproátu, ak je užívaný počas tehotenstva (bez ohľadu na ochorenie, na ktoré je užívaný)
•

Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak plánujete tehotenstvo alebo ak ste tehotná.

•

Valproát prináša riziko, ak je užívaný počas tehotenstva. Čím vyššia je dávka, tým vyššie je
riziko, ale všetky dávky prinášajú riziko.

•

Môže dôjsť k vážnym vrodeným poruchám a ovplyvneniu spôsobu vývoja dieťaťa počas jeho
rastu. Vrodené poruchy, ktoré boli hásené, zahŕňajú spina bifida (rázštep chrbtice, kosti nie sú

57

správne vyvinuté); malformácie (vrodené poruchy tvaru) tváre a lebky; malformácie srdca,
obličiek, močových ciest a pohlavných orgánov; poškodenia končatín.
•

Ak užívate valproát počas tehotenstva, je u vás vyššie riziko ako u ostatných tehotných žien,
že vaše dieťa bude mať vrodené poruchy vyžadujúce odbornú liečbu. Pretože valproát bol
používaný veľa rokov, vieme, že u žien užívajúcich valproát, bude mať približne 10 zo 100 detí
vrodené poruchy. S týmto možno porovnať 2-3 deti zo 100 detí narodených ženám, ktoré
nemali epilepsiu.

•

Odhaduje sa, že až 30-40 % predškolských detí, ktorých matky užívali valproát počas
tehotenstva, môže mať problémy s vývojom v ranom detstve. Tieto deti môžu neskôr chodiť a
hovoriť, môžu byť intelektuálne menej schopné ako iné deti a môžu mať problémy s rečou a
pamäťou.

•

Poruchy autistického spektra boli oveľa častejšie diagnostikované u detí vystavených účinku
valproátu a existujú niektoré dôkazy, že sa u nich oveľa pravdepodobnejšie môžu objaviť
príznaky poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).

•

Predtým ako vám lekár predpíše tento liek, vysvetlí vám, čo sa môže stať vášmu dieťaťu, ak
otehotniete počas užívania valproátu. Ak sa neskôr rozhodnete, že chcete mať dieťa, nesmiete
prerušiť užívanie vášho lieku ani antikoncepcie, pokiaľ sa neporadíte so svojím lekárom.

•

Ak ste rodič alebo opatrovník dievčaťa v detskom veku liečeného valproátom, musíte
kontaktovať lekára, akonáhle sa u dievčaťa užívajúceho valproát objaví prvá menštruácia.

•

Ak plánujete otehotnieť, opýtajte sa svojho lekára na užívanie kyseliny listovej. Kyselina listová
môže znižovať celkové riziko výskytu spina bifida (rázštep chrbtice) a skorého potratu, ktorý
existuje pri všetkých tehotenstvách. Avšak je nepravdepodobné, že zníži riziko vrodených
porúch v súvislosti s užívaním valproátu.

Vyberte a prečítajte si, prosím, situácie, ktoré sa vás týkajú z možností uvedených nižšie:
O

ÚVOD LIEČBY

O

POKRAČOVANIE V LIEČBE, AK NEPLÁNUJETE OTEHOTNIEŤ

O

POKRAČOVANIE V LIEČBE, AK PLÁNUJETE OTEHOTNIEŤ

O

NEPLÁNOVANÉ TEHOTENSTVO PRI POKRAČOVANÍ V LIEČBE

ÚVOD LIEČBY
Ak vám lekár predpísal <Vymyslený názov> prvýkrát, vysvetlí vám riziká pre nenarodené dieťa
v prípade, ak otehotniete. Akonáhle dosiahnete plodný vek, musíte sa uistiť, že používate účinnú
antikoncepciu bez prerušenia počas celej doby trvania liečby <Vymyslený názov>. Ak potrebujete radu
ohľadom antikoncepcie, poraďte sa so svojím lekárom alebo so špecialistom pre plánovanie rodiny.
Dôležité upozornenia:
•

Pred začatím liečby s <Vymyslený názov> musí byť tehotenstvo vylúčené výsledkom
tehotenského testu, potvrdeného lekárom.

•

Musíte používať účinnú metódu na zabránenie tehotenstva (antikoncepciu) počas celej doby
trvania liečby <Vymyslený názov>.
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•

Musíte sa poradiť o vhodných metódach kontroly počatia (antikoncepcie) so svojím lekárom.
Váš lekár vám poskytne informácie, ako predísť otehotneniu, a môže vás poslať k špecialistovi
ohľadne poradenstva kontroly počatia.

•

Musíte absolvovať pravidelne (aspoň raz ročne) návštevy u špecialistu so skúsenosťami
s liečbou bipolárnej poruchy alebo epilepsie <alebo migrény>. V priebehu týchto návštev sa
váš lekár uistí, že ste si dobre vedomá a rozumiete všetkým rizikám a radám týkajúcich sa
užívania valproátu počas tehotenstva.

•

Oznámte svojmu lekárovi, ak chcete mať dieťa.

•

Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak zistíte, že ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť
tehotná.

POKRAČOVANIE V LIEČBE, AK NEPLÁNUJETE OTEHOTNIEŤ
Ak pokračujete v liečbe <Vymyslený názov>, ale neplánujete mať dieťa, uistite sa, že používate účinnú
antikoncepciu bez prerušenia počas celej doby trvania liečby <Vymyslený názov>. Ak potrebujete
poradenstvo ohľadom antikoncepcie, poraďte sa so svojím lekárom alebo so špecialistom
pre plánovanie rodiny.
Dôležité upozornenia:
•

Musíte používať účinnú metódu na zabránenie tehotenstva (antikoncepciu) počas celej doby
trvania liečby <Vymyslený názov>.

•

Musíte sa poradiť o vhodných metódach kontroly počatia (antikoncepcie) so svojím lekárom.
Váš lekár vám poskytne informácie, ako predísť otehotneniu, a môže vás poslať k špecialistovi
ohľadne poradenstva kontroly počatia.

•

Musíte absolvovať pravidelne (aspoň raz ročne) návštevy u špecialistu so skúsenosťami
s liečbou bipolárnej poruchy alebo epilepsie <alebo migrény>. V priebehu týchto návštev sa
váš lekár uistí, že ste si dobre vedomá a rozumiete všetkým rizikám a radám týkajúcim sa
užívania valproátu počas tehotenstva.

•

Oznámte svojmu lekárovi, ak chcete mať dieťa.

•

Ihneď oznámte svojmu lekárovi, ak zistíte, že ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť
tehotná.

POKRAČOVANIE V LIEČBE, AK PLÁNUJETE OTEHOTNIEŤ
Ak plánujete mať dieťa, ako prvé si dohodnite návštevu u svojho lekára.
Neprestávajte užívať <Vymyslený názov>alebo antikoncepciu, kým sa neporadíte so svojím lekárom.
Váš lekár vám poradí ako ďalej postupovať.
U detí narodených matkám, ktoré užívali valproát, je vážne riziko vrodených porúch a problémov
s vývojom, ktoré ich môžu vážne zneschopňovať. Váš lekár vás odporučí ku špecialistovi so
skúsenosťami s liečbou bipolárnej poruchy alebo epilepsie <alebo migrény>, aby boli načas
prehodnotené alternatívne možnosti liečby. Váš špecialista môže prijať niekoľko opatrení, aby bol
priebeh vášho tehotenstva čo najbezproblémovejší a aby sa akékoľvek riziká pre vaše nenarodené
dieťa znížili na najnižšiu možnú mieru.
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Váš špecialista môže rozhodnúť o zmene dávky <Vymyslený názov> alebo zmene liečby prechodom na
iný liek, alebo prerušení liečby <Vymyslený názov>, dlho predtým ako otehotniete – je to preto, aby
sa uistil, že vaše ochorenie je stabilné.
Ak plánujete otehotnieť, opýtajte sa svojho lekára na užívanie kyseliny listovej. Kyselina listová môže
znižovať celkové riziko výskytu spina bifida (rázštep chrbtice) a skorého potratu, ktoré existuje pri
všetkých tehotenstvách. Avšak je nepravdepodobné, že zníži riziko vrodených porúch v súvislosti
s užívaním valproátu.
Dôležité upozornenia:
•

Neprestávajte užívať <Vymyslený názov>, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár.

•

Neprestávajte používať vašu metódu na zabránenie tehotenstva (antikoncepciu) predtým, ako
sa poradítea budete spolupracovať so svojím lekárom na pláne liečby, ktorý zabezpečí kontrolu
vášho stavu a zníženie rizika pre vaše dieťa.
Ako prvé dohodnite si návštevu u svojho lekára. Počas tejto návštevy sa váš lekár uistí, že ste

•

si dobre vedomá a rozumiete všetkým rizikám a poradenstvu ohľadne užívania valproátu počas
tehotenstva.
Váš lekár sa bude snažiť o zmenu liečby prechodom na iný liek alebo preruší liečbu

•

<Vymyslený názov>, dlhodobo predtým ako otehotniete.
Dohodnite si bezodkladne návštevu u svojho lekára, ak ste tehotná alebo ak si myslíte, že ste

•

tehotná.

NEPLÁNOVANÉ TEHOTENSTVO PRI POKRAČOVANÍ V LIEČBE
Neprestávajte užívať <Vymyslený názov>, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár, pretože váš stav sa môže
zhoršiť. Dohodnite si bezodkladne návštevu u svojho lekára, ak ste tehotená alebo ak si myslíte, že ste
tehotná. Váš lekár vám poradí ako ďalej postupovať.
U detí narodených matkám, ktoré užívali valproát, je vážne riziko vrodených porúch a problémov s
vývojom, ktoré ich môžu vážne zneschopňovať.
Budete odporučená ku špecialistovi so skúsenosťami s liečbou bipolárnej poruchy alebo epilepsie
<alebo migrény>, aby boli načas prehodnotené alternatívne možnosti liečby.
Za výnimočných okolností, kedy je liek <Vymyslený názov> jedinou dostupnou možnosťou liečby
počas tehotenstva, bude starostlivo sledovaná liečba vašeho súčasného stavu a kontrolovaný vývoj
vašeho nenarodeného dieťaťa. Vám a vášmu partnerovi môže byť poskytnuté poradenstvo a podpora
týkajúca sa tehotenstva vystaveného účinku valproátu.
Opýtajte sa svojho lekára na užívanie kyseliny listovej. Kyselina listová môže znižovať celkové riziko
výskytu spina bifida (rázštep chrbtice) a skorého potratu, ktoré existuje pri všetkých tehotenstvách.
Avšak je nepravdepodobné, že zníži riziko vrodených porúch v súvislosti s užívaním valproátu.
Dôležité upozornenia:
•

Dohodnite si bezodkladne návštevu u svojho lekára, ak ste tehotná alebo si myslíte, že ste
tehotná.

•

Neprestávajte užívať <Vymyslený názov>, pokiaľ vám to nenariadi váš lekár.

•

Uistite sa, že ste bola odoslaná k špecialistovi so skúsenosťami s liečbou epilepsie alebo
bipolárnej poruchy <alebo migrény>, kvôli zhodnoteniu alternatívnych možností liečby.
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•

Musíte sa dôkladne poradiť o rizikách <Vymyslený názov> počas tehotenstva, vrátane
teratogenity (vrodené poruchy a defekty) a účinkov na vývoj dieťaťa.

•

Uistite sa, že ste bola odoslaná k špecialistovi na prenatálne sledovanie (sledovanie počas
tehotenstva), aby bol zistený prípadný výskyt malformácií (vrodené poruchy tvaru).

[Táto veta nižšie má byť prispôsobená národným požiadavkám]
Uistite sa, že ste si prečítali Informačnú príručku pre pacientku, ktorú ste obdržali od svojho
lekára. Váš lekár s vami prediskutuje Formulár na potvrdenie o pravidelnom informovaní
pacientkya požiada vás o jeho podpísanie a uloží si ho. Od svojho lekárnika taktiež obdržíte
Kartu pre pacientku na pripomenutie rizík užívania valproátu počas tehotenstva.
[…]
3.

Ako užívať <Vymyslený názov>

[…]
Liečba <Vymyslený názov> sa musí začať a prebiehať iba pod dohľadom lekára, ktorý sa špecializuje
na liečbu epilepsie alebo bipolárnych porúch <alebo migrény>.
[…]
4.

Možné vedľajšie účinky

[Táto časť sa má zmeniť, aby zahŕňala nasledujúce znenie pre všetky indikácie]
[…]
Hlásenie vedľajších účinkov
Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa
týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie
účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v Prílohe V. Hlásením vedľajších
účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

[*For the printed material, please refer to the guidance of the annotated QRD template.]
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