Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu

Deltyba™ (delamanīda) lietošana
grūtniecības vai barošanas ar krūti
laikā
veselības aprūp
es speciālistu uzmanību, saņemot šādus materiālus, ieteicams izvietot lapas augšpusē.

▼ 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.
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Jums tika diagnosticēta smaga bakteriāla infekcija, ko sauc par multirezistento
tuberkulozi (MR-TB). Jūsu ārsts nolēma ārstēt Jūs ar vairākām dažādām
antibiotikām, tostarp ar jaunu antibiotiku, ko sauc Deltyba (delamanīds). Visas šīs
antibiotikas jālieto kopā, lai panāktu Jūsu veselības uzlabošanos.
Lūdzu, izlasiet šo pamācību rūpīgi, jo tā sniegs Jums svarīgu informāciju par Deltyba
(delamanīda) lietošanu grūtniecības laikā vai laikā, kad barojat bērnu ar krūti. Šīs
pamācības izlasīšana neaizstāj sarunu ar ārstu par Jūsu slimību vai par tās
ārstēšanu. Lūdzam pārliecināties, ka izlasījāt un sapratāt zāļu iepakojumā esošajā
pacienta informācijas lapā rakstīto, un ka pirms Deltyba (delamanīda) lietošanas
sākuma Jūs esat apspriedusi savu ārstēšanos ar Jūsu ārstu.

Ziņošana par blakusparādībām
Ja Deltyba (delamanīda) lietošanas laikā Jums rodas jebkādas blakusparādības,
apspriedieties ar savu ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz jebkādām
tādām iespējamām blakusparādībām, kuras nav minētas zāļu iepakojumā esošajā
informācijas lapā.
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.
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Kas man jāzina par Deltyba (delamanīda)
lietošanu grūtniecības laikā vai laikā, kad
baroju bērnu ar krūti?
Pirms uzsākt ārstēšanos ar Deltyba (delamanīdu), ir svarīgi zināt, ka:
• Deltyba (delamanīds) var kaitēt Jūsu vēl nedzimušajam bērnam.
• Ja Jūs esat grūtniece, domājat, ka Jums varētu būt iestājusies grūtniecība, vai
plānojat grūtniecību, nekavējoties informējiet par to savu ārstu un sekojiet viņa
norādījumiem.
• Deltyba (delamanīda) lietošanas laikā Jums jāizmanto
kontracepcijas metodes, lai nepieļautu grūtniecības iestāšanos.

efektīvas

• Ja konstatējat, ka ārstēšanās laikā ar Deltyba (delamanīdu), Jums ir
iestājusies grūtniecība, informējiet savu ārstējošo ārstu par grūtniecību un
nekavējoties pierakstieties uz vizīti.
• Ja Jūs barojat bērnu ar krūti, tad, pirms uzsākt ārstēšanos ar Deltyba
(delamanīdu), Jums jāpāriet uz barošanu ar maisījumu, jo bērns var uzņemt
zāles ar Jūsu pienu.

Lūdzu, pārliecinieties, ka pilnībā izlasījāt lietošanas instrukciju, kas
atrodas Deltyba (delamanīda) iepakojumā. Tajā ir ietverta visa
būtiskā informācija, kas Jums jāzina par šīm zālēm.
Lūdziet savu ārstu vai medmāsu paskaidrot Jums visu, ko
nesaprotat vai atbildēt uz visiem Jūsu iespējamiem jautājumiem.
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Vairāk informācijas

Deltyba™ ir Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. preču zīme.

Šī informācijas brošūra pacientiem ir pieejama reģistrācijas apliecības
īpašnieka tīmekļa vietnē:
https://otsuka-onpg.com/about-our-product-against-mdr-tb.

Sagatavots
Otsuka Novel Products GmbH
Erika-Mann-Strasse 21
80636 Minhene
Vācija
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