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täitke selle kaardi tagumisel küljel olevad väljad ning võtke 
see kaasa oma arsti või günekoloogi järgmisele visiidile.
Enne ravi alustamist Bosentan Noramedá ga peate te tegema 
rasedustesti ning kordama seda ravi ajal igal kuul, isegi kui 
te arvate, et te ei ole rase.
Esimese rasedustesti tegemise kuupäev:

Rasestumisvastane meetod 
Kas te kasutate rasestumisvastaseid vahendeid? 

  Jah       Ei

Kui jah, kirjutage siia nende nimi: 

PATSIENDI HOIATUSKAART

Oluline ohutusalane meeldetuletus 
patsientidele, kes kasutavad   
Bosentan Noramedá t.
See kaart sisaldab olulist teavet Bosentan Norameda kohta.  
Palun lugege seda kaarti hoolikalt, enne kui te alustate ravi Bosentan Norameda ǵa.

Kui te olete rasestumisvõimelises eas olev naine, 
lugege seda infot hoolikalt.
Rasedus 
Bosentan Norameda võib kahjustada loodet. Seega ei tohi te 
Bosentan Norameda t́ kasutada, kui te olete rase ning te ei 
tohi selle kasutamise ajal rasestuda. 
Kui te põete pulmonaalset arteriaalset hüpertensiooni, võib 
rasedus teie haiguse sümptomeid olulisel määral süvendada. 
Kui te kahtlustate, et te olete rase, rääkige sellest oma arstile 
või günekoloogile.
Kontratseptsioon 
Hormonaalsed kontratseptiivid, nagu suukaudsed pillid, 
hormoonsüstid, implantaadid või plaastrid, ei ole usaldus-
väärsed rasestumisvastased vahendid Bosentan Norameda 
kasutamise ajal.
Te peate lisaks hormonaalsetele vahenditele kasutama 
rasedusest hoidumiseks barjäärimeetodit, nagu kondoom, 
pessaar või vaginaalkäsn. 
Kui teil on küsimusi, pidage nõu oma arsti või  günekoloogiga - 

Võtke see kaart kaasa järgmisele arsti või günekoloogi visiidile ning ta nõustab teid, kas peate kasutama lisaks muid 
vahendeid või alternatiivset kontratseptsiooni meetodit.
Vereanalüüsid maksafunktsiooni määramiseks 
On leitud, et mõnedel Bosentan Norameda t́ võtvatel patsientidel esinevad häired maksafunktsiooni analüüsides. Ravi ajal 
Bosentan Norameda ǵa määrab teie arst teile regulaarselt vereanalüüsid, et kontrollida muutusi teie maksafunktsioonis.
Pidage meeles, et peate andma vereanalüüsi maksafunktsiooni kontrollimiseks igal kuul.
Pärast annuse suurendamist tehakse 2 nädala pärast lisaanalüüs. 

Esimese analüüsi teostamise kuupäev: 

Igakuiste maksa vereanalüüside graafik:

Teie nimi:  

Raviarst: 

Kui teil on küsimusi Bosentan Norameda kasutamise kohta, küsige oma arstilt.
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