KARTA INFORMACYJNA DLA PACJENTA
Karta Informacyjna dla Pacjenta zawiera ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem
stosowania leku Aubagio®.

Należy pokazywać tę kartę każdemu lekarzowi i (lub) osobie z fachowego personelu
medycznego uczestniczącej w leczeniu pacjenta (np. w przypadku nagłych stanów,
które wymagają zaangażowania nowych lekarzy).
Lek Aubagio® jest przeznaczony do leczenia dorosłych pacjentów z rzutowo-ustępującą
postacią stwardnienia rozsianego.
Lek ten może wpływać na czynność wątroby. Może także wpływać na liczbę komórek
krwi i układ odpornościowy, zwiększać ryzyko zakażeń i (lub) ciężkich zakażeń.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego lub jeśli pacjentka zajdzie w
ciążę, lekarz może zalecić zastosowanie procedury przyspieszonej eliminacji w celu
przyspieszenia eliminacji leku Aubagio® z organizmu pacjenta.
Procedura ta polega na podawaniu cholestyraminy w dawce 4 lub 8 g trzy razy na dobę
lub 50 g węgla aktywowanego dwa razy na dobę przez 11 dni. Skuteczność tej
procedury zostanie potwierdzona za pomocą badań krwi zleconych przez lekarza.
Dodatkowe informacje na ten temat można znaleźć w ulotce dołączonej do
opakowania leku Aubagio®.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub zgłoszenia działania niepożądanego,
należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku
wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:
 Niewyjaśnione nudności  Ból żołądka
 Wymioty

 Zażółcenie skóry lub
białek oczu

 Ciemno zabarwiony
mocz

Jeśli pacjentka jest wieku rozrodczym, nie może być w ciąży przed rozpoczęciem
stosowania leku Aubagio®.
Lekarz może poprosić o wykonanie testu ciążowego przed przepisaniem leku Aubagio®.
Ponadto, pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę
antykoncepcji uzgodnioną z lekarzem prowadzącym.
Lek Aubagio® nie wpływa na skuteczność doustnych hormonalnych środków
antykoncepcyjnych. Należy poinformować lekarza prowadzącego jeśli pacjentka
zamierza zmienić metodę antykoncepcji lub zaprzestać stosowania antykoncepcji w
trakcie leczenia lekiem Aubagio®.

Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, powinna niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem prowadzącym
Należy pamiętać o konieczności wykonywania wszystkich badań krwi zleconych przez
lekarza prowadzącego oraz kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi. Należy także
pamiętać, aby na każdą wizytę u lekarza przynosić ze sobą listę wszystkich
stosowanych leków oraz chorób występujących u pacjenta.
Imię i nazwisko pacjenta: _________________________________________________
Data przepisania leku Aubagio® po raz pierwszy: _ _ / _ _ / _ _ _ _
Nazwa ośrodka: _________________________________________________________
Imię i nazwisko lekarza prowadzącego: ______________________________________
Numer telefonu lekarza prowadzącego: ______________________________________
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