
Niniejsza Karta informacyjna dla pacjenta zawiera ważne informacje dotyczące 
bezpieczeństwa, o których pacjent powinien wiedzieć przed rozpoczęciem 
stosowania leku Aubagio®. Pełne informacje przedstawiono w ulotce dla pacjenta.

Ogólne wskazówki
Należy pokazywać tę Kartę każdemu lekarzowi i (lub) osobie
z fachowego personelu medycznego, uczestniczącym w leczeniu 
pacjenta (np. w przypadkach stanów nagłych).

PL.EDU.TER.21.08.02

Imię i nazwisko pacjenta:

Data przepisania leku Aubagio® po raz pierwszy:

Nazwa ośrodka:

Imię i nazwisko lekarza prowadzącego:

Numer telefonu lekarza prowadzącego:

KARTA INFORMACYJNA DLA PACJENTA



Istotne działania niepożądane
Lek ten może wpływać na czynność wątroby i niektóre komórki krwi 
(krwinki), które są istotne dla zwalczania zakażeń. Z tego powodu 
przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badanie krwi i pomiar 
ciśnienia tętniczego, a następnie regularnie je powtarzać. 

Dla kobiet w wieku rozrodczym, w tym dziewcząt  
i ich rodziców/opiekunów
• Nie należy rozpoczynać stosowania leku Aubagio®, jeżeli jest Pani  

w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży. W celu potwierdzenia lekarz 
może poprosić Panią o wykonanie testu ciążowego.

• Należy stosować skuteczną antykoncepcję podczas leczenia  
i po zakończeniu leczenia Aubagio. Lekarz udzieli Pani informacji 
dotyczących potencjalnego ryzyka dla płodu i konieczności stosowania 
skutecznej antykoncepcji.

• Jeżeli chce Pani zmienić metodę antykoncepcji lub planuje zajście w ciążę, należy 
skontaktować się ze swoim lekarzem.

• Jeżeli zajdzie Pani w ciążę lub będzie Pani podejrzewała, że jest Pani w ciąży, należy 
przerwać stosowanie leku Aubagio i natychmiast poinformować o tym swojego lekarza.

• W przypadku ciąży lekarz może zasugerować leczenie pewnymi lekami, aby 
przyspieszyć eliminację leku Aubagio z Pani organizmu. 

• Powinna Pani również porozmawiać ze swoim lekarzem, jeżeli planuje Pani karmienie 
piersią lub obecnie karmi Pani piersią.

• Dotyczy rodziców/opiekunów lub dziewczynek: kiedy u pacjentki po raz pierwszy 
wystąpi miesiączka, należy skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady na 
temat potencjalnego ryzyka dla płodu i konieczności stosowania antykoncepcji.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących 
działań niepożądanych:
• Zażółcenie skóry lub białkówek oczu, ciemne zabarwienie moczu, nudności lub 

wymioty i bóle brzucha. W takim przypadku mogą u Pana/Pani występować problemy  
z wątrobą.

• Wysoka temperatura (gorączka), kaszel, dreszcze, powiększenie węzłów chłonnych, 
zmniejszone lub bolesne oddawanie moczu. W takim przypadku może u Pana/Pani 
występować zakażenie.
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