Informacija pacientėms

Deltyba™ (delamanido)
vartojimas nėštumo ar žindymo
laikotarpiu

 Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai
nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti
pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį.
Apie tai, kaip pranešti apie šalutinį poveikį, žr. www.vvkt.lt.
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Jums buvo diagnozuota sunki bakterijų sukelta infekcinė liga, vadinama daugeliui vaistų
atsparia tuberkulioze (DVA-TB). Gydytojas nusprendė Jus gydyti keliais skirtingais
antibiotikais, įskaitant naują antibiotiką, vadinamą Deltyba (delamanidu). Visų šių
antibiotikų kartu vartojama tam, kad Jūsų būklė pagerėtų.
Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kadangi jame pateikiama svarbios informacijos apie
Deltyba (delamanido) vartojimą nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Šis vadovas
neatstoja pokalbio su gydytoju apie Jūsų ligą ar gydymą. Būtinai perskaitykite ir
supraskite kartu su vaistu tiekiamo pakuotės lapelio informaciją bei aptarkite savo
gydymą su gydytoju prieš pradėdama vartoti Deltyba (delamanidą).

Pranešimas apie šalutinį poveikį
Jeigu Deltyba (delamanido) vartojimo metu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant
nenurodytą pakuotės lapelyje, pasakykite gydytojui, vaistininkui arba slaugytojui.
Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai toliau nurodytais kontaktiniais
duomenimis.
•

•

•

tiesiogiai užpildant formą internetu Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Vaistinių preparatų
informacinėje sistemoje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrv;
užpildant paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formą, kuri
skelbiama https://www.vvkt.lt/index.php?4004286486, ir atsiunčiant elektroniniu
paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt);
Nemokamu telefonu 8 800 735 68.

Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie
šio vaisto saugumą.
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Ką aš turiu žinoti apie Deltyba (delamanido)
vartojimą nėštumo ar žindymo laikotarpiu?
Toliau pateikiama svarbi informacija, kurią turite žinoti prieš pradėdama vartoti
Deltyba (delamanidą).
• Deltyba (delamanidas) gali pakenkti dar negimusiam vaikui.
• Jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, apie
tai nedelsdama pasakykite gydytojui ir vykdykite jo nurodymus.
• Deltyba
(delamanido)
vartojimo laikotarpiu
kontracepcijos metodą nėštumui išvengti.

turite

naudoti

veiksmingą

• Jeigu gydymo Deltyba (delamanidu) metu pastosite, turite nedelsdama kreiptis į
gydytoją ir susitarti dėl susitikimo.
• Jeigu Jūs maitinate krūtimi, žindymą turite pakeisti maitinimu buteliuku prieš
gydymo Deltyba (delamanidu) pradžią, kadangi vaisto per pieną gali patekti į Jūsų
vaiko organizmą.

Būtinai perskaitykite visą kartu su Deltyba (delamanidu) tiekiamą
pakuotės lapelį, nes jame pateikiama visa svarbi informacija, kurią turite
žinoti apie šį vaistą.
Jei ko nors nesuprasite, paprašykite gydytojo ar slaugytojo, kad
paaiškintų ar atsakytų į bet kokius Jums galinčius kilti klausimus.
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Daugiau informacijos
Šią informacinę brošiūrą pacientams galima rasti registruotojo internetinėje
svetainėje:

Paruošė:
Otsuka Novel Products GmbH
Erika-Mann-Straße 21
80636 Munich
Vokietija
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Deltyba™ yra Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. prekių ženklas

https://otsuka-onpg.com/about-our-product-against-mdr-tb.

