Ważne informacje – nie wyrzucać!

Symago (agomelatyna)
w leczeniu dużych epizodów
depresyjnych u dorosłych
Broszura dla pacjentów

Symago jest lekiem przeciwdepresyjnym, który pomaga leczyć depresję.
Aby zoptymalizować leczenie, należy przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących stosowania
leku Symago (dawka, czas trwania leczenia, ustalenie terminów wizyt kontrolnych, badania
krwi).

Zalecenia jak unikać występowania działań niepożądanych dotyczących
wątroby
Symago może powodować działania niepożądane, w tym zmiany czynności
wątroby.
Ta broszura zawiera zalecenia:
− jak unikać występowania działań niepożądanych dotyczących wątroby
− poradę, co należy zrobić, jeśli podczas leczenia lekiem Symago wystąpią działania
niepożądane dotyczące wątroby.
Należy poprosić lekarza o udzielenie dalszych informacji.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania leku
Symago.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce dla pacjenta, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,
tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Co należy zrobić przed zastosowaniem leku Symago
Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby:
w takim przypadku, nie należy przyjmować leku Symago.
Mogą istnieć inne powody, dla których lek Symago może nie być odpowiedni dla
pacjenta.
Należy zwrócić się po poradę do lekarza w następujących sytuacjach:
− jeśli pacjent kiedykolwiek miał zaburzenia czynności wątroby,
− jeśli pacjent jest otyły lub ma nadwagę,
− jeśli pacjent ma cukrzycę,
− jeśli pacjent spożywa alkohol,
− jeśli pacjent przyjmuje inne leki (o których wiadomo, że działają na wątrobę).
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Co należy zrobić, aby podczas leczenia uniknąć zaburzeń czynności wątroby?
Należy regularnie wykonywać badania krwi.
Dlaczego?
Przed rozpoczęciem leczenia lekarz powinien zalecić badanie krwi, aby sprawdzić, czy
wątroba pacjenta pracuje prawidłowo. Na podstawie wyników tych badań lekarz określi stan
wątroby i zadecyduje, czy lek Symago jest odpowiednim lekiem dla pacjenta.
Podczas leczenia lekiem Symago, u niektórych pacjentów może się zwiększyć aktywność
enzymów wątrobowych we krwi. Aktywność tych enzymów wskazuje na prawidłową lub
nieprawidłową czynność wątroby oraz jest istotna dla lekarza do monitorowania leczenia.

Kiedy?
Przed
Po około 3
rozpoczęciem tygodniach
leczenia lub
leczenia
zwiększeniem
dawki
Badania krwi





Po około 6
tygodniach
leczenia

Po około 3
miesiącach
leczenia

Po około 6
miesiącach
leczenia







Badania należy ponownie przeprowadzić, gdy lekarz zwiększy dawkę
do 50 mg.
Należy pamiętać, aby zabrać broszurę dla pacjenta ze sobą na wizytę do
lekarza.
Jeśli pacjent dowie się, że podczas leczenia zwiększyła się aktywność enzymów wątrobowych
we krwi, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Należy zachować czujność odnośnie objawów zaburzenia czynności
wątroby
Jeśli pacjent zaobserwuje którykolwiek z następujących objawów świadczących o tym, że
wątroba może pracować nieprawidłowo:
− zażółcenie skóry lub oczu,
− ciemno zabarwiony mocz,
− jasne stolce,
− ból w prawej górnej części brzucha,
− nietypowe zmęczenie (zwłaszcza związane z innymi objawami wymienionymi powyżej)

⇒

Należy natychmiast zwrócić się po poradę do lekarza, który może zalecić
przerwanie stosowania leku Symago
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ROZKŁAD PLANOWANYCH BADAŃ KRWI
NALEŻY PAMIĘTAĆ
Ważne jest, aby podczas stosowania leku Symago regularnie wykonywać badania krwi.
Poniższa tabela pomoże pamiętać o terminach badań krwi.
Data
Symago 25 mg – data pierwszego przyjęcia leku
Badania poziomu enzymów wątrobowych we krwi
Pierwsze badanie (na początku leczenia)
Drugie badanie (po około 3 tygodniach leczenia)
Trzecie badanie (po około 6 tygodniach leczenia)
Czwarte badanie (po około 3 miesiącach leczenia)
Piąte badanie (po około 6 miesiącach leczenia)

Data
Zwiększenie dawki do 50 mg
Badania poziomu enzymów wątrobowych we krwi
Pierwsze badanie (na początku leczenia)
Drugie badanie (po około 3 tygodniach leczenia)
Trzecie badanie (po około 6 tygodniach leczenia)
Czwarte badanie (po około 3 miesiącach leczenia)
Piąte badanie (po około 6 miesiącach leczenia)

Lekarz zadecyduje, czy należy przeprowadzić dalsze badania krwi.

Należy pamiętać, aby w przypadku wizyty u lekarza zabrać tę broszurę
ze sobą.
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