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ВАЛЬДОКСАН 
Рекомендації як запобігти виникненню 
побічних ефектів з боку печінки 

Вальдоксан може викликати побічні ефекти, включно зміни функції 
печінки. 
 
Ця брошура містить рекомендації про те, як запобігти виникненню 
побічних ефектів з боку  печінки, і поради про те, що робити, у разі 
виникнення цих побічних ефектів під час лікування Вальдоксаном. 
 
Попросіть свого лікаря надати додаткову інформацію. 
 
Вальдоксан - антидепресант, який допомагає лікувати депресію. 
 
Для оптимізації лікування необхідно дотримуватися рекомендацій лікаря 
щодо лікування препаратом Вальдоксан (дозування, тривалість терапії, дотримання 
схеми (розкладу) візитів та схеми (розкладу) проведення досліджень крові)  
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ЩО РОБИТИ ПЕРЕД ЗАСТОСУВАННЯМ ВАЛЬДОКСАНА? 
 

• Якщо ви  знаєте, що ваша  печінка не працює належним чином, ви повинні 
повідомити про це свого лікаря: в цьому випадку не можна приймати 
Вальдоксан. 
 

• Можуть бути й інші причини, через які препарат Вальдоксан не підходить 
для вас.   
Будь ласка, зверніться за порадою до лікаря в наступних ситуаціях: 

- якщо у вас  коли-небудь були порушення функції печінки  (печінка не 
працювала  належним чином), 

- якщо ви страждаєте на ожиріння або маєте надлишкову вагу, 
- якщо у вас   діабет, 
- якщо ви вживає алкоголь, 
- якщо ви приймає інші ліки (які порушують функцію печінки).  
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ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, ЩОБ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ 
УНИКНУТИ ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ? 
 

 Необхідно регулярно робити дослідження крові  
 
• Чому? 

Перед початком лікування лікар повинен перевірити, чи правильно працює печінка 
пацієнта. Результати дослідження крові, яке було призначено вашим лікарем, 
допоможе  лікарю зробити висновок чи підходить вам Вальдоксан. 
 
Під час лікування Вальдоксаном у деяких пацієнтів може підвищуватися активність 
печінкових ферментів у крові.  Активність цих ферментів вказує на нормальну або 
порушену функцію печінки і має важливе значення для лікаря для моніторингу 
лікування. 
 

• Коли?  
 Перед початком 

лікування або 
збільшенням 

дози 

приблизно 
через 3 
тижні 

приблизно 
через 6 
тижнів 

приблизно 
через         

3 місяці 

приблизно 
через              

6 місяцв 

Аналізи крові      

 
Якщо ваш лікар має намір збільшити дозу до 50 мг, необхідно знову 
провести печінкові тести з тією ж частотою. 

 
Не забудьте взяти з собою на прийом до лікаря  

РОЗКЛАД ЗАПЛАНОВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРОВІ 
(див. наступну сторінку) 

 
Якщо пацієнт дізнається, що під час лікування підвищується активність ферментів 
печінки в крові, має негайно повідомити про це лікаря. 
 
 

 Будьте уважні щодо симптомів, які вказують 
на порушення функції печінки  
Якщо ви спостерігаєте будь-який з наступних симптомів, вірогідно  ваша 
печінка не працює належним чином: 

- пожовтіння шкіри або очей,  
- темний колір сечі,  
- випорожнення світлого кольору (світло забарвлений кал ),  
- біль у правій верхній частині живота, 
- незвична втома (особливо разом з іншими симптомами, згаданими вище). 
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   Негайно зверніться за порадою до лікаря, який може порадити 
припинити застосування Вальдоксану. 
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РОЗКЛАД ЗАПЛАНОВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КРОВІ 
 
 

ПАМ’ЯТАЙТЕ 
 
При застосуванні препарату Вальдоксан, важливо регулярно робити дослідження  
крові. 
   

ТАБЛИЦЯ НИЖЧЕ ДОПОМОЖЕ ПАМ'ЯТАТИ ПРО ДАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ. 
 
 
ВАЛЬДОКСАН 25 мг - ДАТА ПЕРШОГО ПРИЙОМУ ПРЕПАРАТУ: 
Перерви між дослідженнями рівня ферментів 
печінки в крові Дата 

Дата першого аналізу (спочатку)  
Дата другого аналізу (приблизно через 3 тижні)  
Дата третього аналізу (приблизно через 6 тижнів)  
Дата четвертого аналізу (приблизно через 3 
місяці) 

 

Дата п’ятого аналізу (приблизно через 6 

 місяців) 
 

 
Лікар може вирішити, що вам потрібно провести додаткові аналізи крові. 
 

ЗБІЛЬШЕННЯ ДОЗИ ДО 50 мг – ДАТА ПЕРШОГО ПРИЙОМУ ПРЕПАРАТУ: 
 
Перерви між дослідженнями рівня ферментів 
печінки в крові Дата 

Дата дослідження до початку лікування Вальдоксаном 
у дозі 50 мг 

 

Дата другого аналізу (приблизно через 3 тижні)  
Дата третього аналізу (приблизно через 6 тижнів)  
Дата четвертого аналізу (приблизно через 3 
місяці) 

 

Дата п’ятого аналізу (приблизно через 6 місяців)  
 
Лікар може вирішити, що вам потрібно провести додаткові аналізи крові. 
 
Не забудьте взяти цю брошуру з собою, якщо ви відвідуєте лікаря. 
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Для отримання більш детальної інформації необхідно ознайомитись з листком-
вкладишем Вальдоксан, який знаходиться в упаковці.  


