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KAN TESTi RANDEVU HATIRLATMA KARTI 

HATIRLATMA 

Valdoxan kullanlrken, duzenli kan testi yaptlITnanlZ yok onemlidir. 


A~A(;IDAKi TABLO SiZE KAN TESrt RANDEVULARINIZI HATIRI~A1MADA 

YARDIMCIOLACAKTIR. 


V ALDOXAN 25 MG - iLK ALINDIGI TARtH: 

Karacigcr enzimleri h;in kan testi arahklafl Tarih 

ilk test tarihi (bG§langlyta) 

tkinci test tarihi (3 hafta sonra) 

UyUncu test tarihi(6 hafta sonra) 

Dordi.incu test tarihi (3 ay sonra) 

Be:;;inci test tarihi (6 (lY sonra) 

Doktorunuz daha fazla kan testi vaD11maSl gerektiil:ine karar verebilir. 

50 MG'A DOZ ARTI!)I - iLK ALINDIGI TARiH: 

- ------------

Karaciger enzimleri i~in kan testi arahklan 

-----------" 

Tarih 

11k test tarihi (bG§langlyta) 

ikinci test tarihi (3 hafta sonra) 

Uyi.incfi test tarihi(6 hafta sonra) 

Dordi.incu test tarihi (3 ay sonra) 

Be:;;inci test tarihi (6 (lY sonra) 
i 

Doktoruntlz daha fazla kan testi vaPilmaSl karar verebiHr. 

Muayeneye gelirken bu kartl yanmlzda getirmeyi unutmaymlz. 

Dahajazla detaylz bilg; iI,in, Valdoxan kutusunun iyindeki kullanma talimatml okuyunuz. 
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VALDOXAN 

Karaciger ile ilgili yan etkilerden ka~lnmak 


i~in oneriler: 


Valdoxan, karaciger fonksiyonlarmda meydana gelebilecek degi~iklikleri 
de i~eren yan etkilere neden olabilir. 

Bu kdavuz size, Valdoxan tedavisi slrasmda olu~abilecek bepatik yan 
etkilerden ka~mmak i~in onerileri ve bu tur yan etkiler meydana 
geldiginde ne yapdabilecegine ili~kin tavsiyeleri sunar. 

Daba fazla bilgi i~in doktorunuza daDl~mlZ. 

Valdoxan, depresyon tedavisinde size yardlillcl olabilecek antidepresan bir ilaytlr. 

Tlbbi baklInInIZl en iyi ~ekilde saglamak iyin, Valdoxan tedavisine ili~kin doktorunuzun 

tavsivelerine uyunuz (doz, tedavi suresi, planlanml~ randevular ile tajdp, kan testi anaHzi). 

ertug.basgut
Typewriter
Hasta Kitapçığı



VALDOXAN KULLANMADAN ONCE YAPILMASI GEREKENLER 

• 	 Eger karacigerinizin uygun ~ekilde \!ah~madlg.m biliyorsamz doktorunuza 
soyleyiniz: Bu durumda Valdoxan kullanmaymlZ. 

• 	 A~agldaki durumlarda Valdoxan sizin i9in uygun olmayabilir, eger; 
- Onceden karaciger problemleriniz olduysa, 


- Si~man ya da a~1f1 kilolu iseniz, 


- Diyabetiniz varsa, 


- Alkol tUketiyorsalllz, 


- Karaciger iizerine etkisi bilinen ba~ka ila9lar kullalllyorsalliz 


TEDAvi SDRESiNCE KARAciGER PROBLEMLERiNDEN 
KACINMAK iCiN NELER YAPILMALIDIR? 

~ Diizenli kan testi 

• 	 Neden? 
Doktorunuz, tedaviye ba~lamadan once, karacigerinizin uygun ~ekilde 9ah~lp 9ah~madlgml 
kontrol etmelidir. Doktorunuz tarafmdan istenmi~ kan testi, doktorunuza karacigerinizin nasll 
9ah~tigl hakkmda bilgi verecek ve biiylece doktorunuz Valdoxan tedavisinin sizin i9in uygun 
olup olmadlgma karar verecektir. 

Valdoxan tedavisi boyunca, bazl hastalarm kanmdaki karaciger enzim diizeylerinde artl~ 
olabilir. Bu karaciger enzim diizeyleri, karacigerinizin diizgiin 9ah~lp 9ah~madlgml gosterir 
ve tedavinin izlenmesinde doktor i9in hayati onem ta~lmaktadlr. 

• 	 Ne zaman? 

Kan 
Testleri 

3 ay 6 ay3 hafta 6 hafta 

., 
 ., 
 ., 
 ., 


Doktorunuz dozu 50 mg'a artIrdIgmda, bu testIer tekrar edilmelidir. 
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KAN TESTi RANDEVU HATIRLATMA kartilll doktorunuza getirmeyi unutInaymlz 
(sonraki sayfada) 

Tedaviniz siiresince, kandaki karaciger enzimlerinde artl~ meydana geldigine dair bir bilgi 
ahrsalllz, derhal doktorunuzu bilgilendiriniz. 

~ Karaciger problemlerinin belirtileri konusunda uyamk olma 

A~agldakilerden herhangi birini gozlemlerseniz karacigeriniz uygun ~ekilde 

\!ah~mlyor olabilir. Eger, 

- san ciltlgoz 
- idrarda koyula~ma, 

a91k renkli dl~la, 
- sag iist karm agnsl, 
- olagan dl~1 halsizlik (iizellikle, yukanda listelenen belirtilerle ili~kili olarak) 

¢ Yukarldaki durumlarda acilen doktorunuza ba~vurunuz. Doktorunuz, Valdoxan 
kullalllmmi durdurabilir. 

Yan etkilerin raporlanmasl 

Kullanma talimatmda yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi 
durumunda hekiminiz, eczacmlz veya hem~ireniz ile konu~unuz.Aynca kar~ila~tigmlz yan 
etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "ila9 Yan Etki Bildirimi" ikonuna tiklayarak ya da 
08003140008 numarah yan etki bildirim hattilll arayarak Tiirkiye Farmakovijilans Merkezi 
(TUF AM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta oldugunuz ilacm 
giivenliligi hakkmda daha fazla bilgi edinilmesine katkl saglaml~ olacaksmlz. 
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www.titck.gov.tr

