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KARTA OSTRZEGAWCZA DLA PACJENTA 

 

 

  

((Przód)) 

 

 Istotne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla 

pacjentów przyjmujących lek Bosentan Sandoz GmbH 

 

Karta ostrzeżeń zawiera ważne informacje na temat leku Bosentan Sandoz GmbH. Należy przeczytać 

je uważnie przed rozpoczęciem stosowania tego leku. 

Imię i nazwisko: _______________________________________________ 

Lekarz prowadzący: ____________________________________________ 

W przypadku pytań dotyczących stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH należy zwrócić się do 

lekarza prowadzącego. 

Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki, należy wpisać ich nazwy tutaj:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

((Środek 1)) 

Niniejszą stronę powinny uważnie przeczytać kobiety w wieku rozrodczym. 

Ciąża 

Lek Bosentan Sandoz GmbH może niekorzystnie wpłynąć na rozwój płodu. Dlatego nie wolno 

stosować leku Bosentan Sandoz GmbH w czasie ciąży i nie wolno zajść w ciążę podczas stosowania 

leku Bosentan Sandoz GmbH. 

 

Ponadto u pacjentki z tętniczym nadciśnieniem płucnym ciąża może znacząco nasilić objawy 

choroby. W przypadku podejrzenia ciąży należy powiadomić o tym swojego lekarza prowadzącego 

lub lekarza ginekologa. 

Antykoncepcja 

Antykoncepcja z zastosowaniem środków hormonalnych, takich jak doustne środki antykoncepcyjne 

(tabletki antykoncepcyjne), hormony podawane we wstrzyknięciu, implanty lub antykoncepcyjne 

systemy transdermalne (plastry), nie zapewnia skutecznej ochrony przed ciążą u kobiet stosujących 

lek Bosentan Sandoz GmbH. Oprócz każdej z wymienionych metod hormonalnych należy 

dodatkowo stosować barierową metodę zapobiegania ciąży, taką jak prezerwatywa, diafragma 

(błona) dopochwowa lub gąbka dopochwowa. Wszelkie wątpliwości należy omówić z lekarzem 

prowadzącym lub ginekologiem. Należy wypełnić informacje na drugiej stronie tej Karty i przekazać 

swojemu lekarzowi lub ginekologowi podczas następnej wizyty. 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH, a następnie co miesiąc podczas 

leczenia należy wykonać test ciążowy, nawet jeśli pacjentka uważa, że nie jest w ciąży. 

 

Data pierwszego comiesięcznego badania: _______________________________________________ 
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((Tył)) 

Antykoncepcja 

Czy obecnie stosuje Pani środki antykoncepcyjne? 

 Tak                                 Nie  

Jeśli tak, proszę podać ich nazwy 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

Niniejszą kartę należy zabrać na następną wizytę u swojego lekarza lub ginekologa, który będzie 

mógł doradzić, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych lub innych metod antykoncepcji. 

((Środek 2)) 

Badania krwi w celu skontrolowania czynności wątroby 

U niektórych pacjentów przyjmujących lek Bosentan Sandoz GmbH mogą wystąpić nieprawidłowe 

wyniki badań czynności wątroby. W czasie stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH lekarz zleci 

regularne badania krwi w celu kontrolowania zmian czynności wątroby.  

Należy pamiętać o wykonywaniu co miesiąc badań krwi w celu skontrolowania czynności 

wątroby.  

Po zwiększeniu dawki dodatkowe badanie należy wykonać po 2 tygodniach. 

 

Data pierwszego comiesięcznego badania:_____________________ 

 

Plan comiesięcznych badań krwi 

kontrolujących czynności wątroby: 

 

 Styczeń   Maj   Wrzesień 

     

 Luty   Czerwiec   Październik 

     

 Marzec   Lipiec   Listopad 

     

 Kwiecień   Sierpień   Grudzień 

 

 

 


