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Teie ravimi nimetus on __________________________ 

Ravimi toimeaine on agomelatiin 

Soovitused maksaga seotud kõrvaltoimete 
vältimiseks 
Agomelatiin võib põhjustada kõrvaltoimeid, sealhulgas muutusi teie 
maksafunktsioonis. 
 
See juhend annab teile soovitusi ja nõuandeid, kuidas vältida maksa 
kõrvaltoimeid ning mida teha, kui sellised kõrvaltoimed ilmnevad 
agomelatiinravi ajal. 
 
Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arstiga. 
 

Agomelatiin on antidepressant, mis aitab teil ravida depressiooni. 

 

Ohutu ravi tagamiseks järgige oma arstilt saadud juhiseid agomelatiini kasutamise kohta 

(annus, ravi kestus ja sellega seonduv jälgimine nagu kokkulepitud visiidid, 

vereanalüüsid).  

 

 
MIDA TEHA ENNE AGOMELATIINI VÕTMIST? 
 

• Öelge oma arstile, kui te teate, et teie maks ei tööta korralikult: sellisel juhul ärge 
võtke agomelatiini.  
 

• Võib olla ka muid põhjuseid, miks agomelatiin teile ei sobi.  
Palun pidage oma arstiga nõu järgmistel juhtudel:  

- Kui teil on esinenud probleeme maksaga, 

- Kui te olete rasvunud või ülekaaluline, 

- Kui teil on diabeet, 

- Kui te tarbite alkoholi, 

- Kui te võtate teisi ravimeid (millest mõned teadaolevalt mõjutavad maksa).  
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MIDA TEHA MAKSAPROBLEEMIDE VÄLTIMISEKS RAVI AJAL? 
 

� Regulaarselt teostada vereanalüüse 
 

• Miks? 

Enne ravi alustamist kontrollib arst, kas teie maks töötab normaalselt. Arsti poolt määratud 
vereanalüüsid näitavad arstile, kuidas teie maks töötab ja kas agomelatiin on teile sobilik 
ravim. 

 

Osadel patsientidel suureneb agomelatiinravi ajal maksaensüümide aktiivsus veres. Nende 
maksaensüümide tase näitab, kas teie maks töötab hästi või mitte ning on väga oluline teie 
arsti jaoks teie ravi jälgimisel. 
 

• Millal?  
 
      
     
      
                                ����                   ����                ����                  ����                     ���� 
 
 
 

 
 

Kui teie arst suurendab annust 50 mg-ni, tuleb analüüsid teostada uuesti.  
 

Ärge unustage arsti juurde kaasa võtta  MEELDETULETUST VEREANALÜÜSIDE 
ANDMISEKS (vt järgmine lehekülg) 

 
Teavitage oma arsti otsekohe, kui te saate mingit teavet, et teie maksaensüümide tase veres on 
RAVI AJAL suurenenud.  
 

� Olge tähelepanelik maksaprobleemide sümptomite suhtes  
Teie maks ei tööta ilmselt hästi, kui te täheldate mõnda järgmistest: 

- Kollane nahk/silmad, 

- Tume uriin,  

- Hele väljaheide,  
- Valu paremal pool ülakõhus,  

- Ebatavaline väsimus (eriti kui kaasneb koos teiste, eespool loetletud 
sümptomitega) 

 

 � Pidage otsekohe nõu arstiga, kes võib soovitada agomelatiini võtmise 
katkestada. 

Enne ravi alusta- 
mist või annuse  
suurendamisel 

 Ligikaudu     Ligikaudu      Ligikaudu        Ligikaudu  
 3 nädala          6 nädala            3 kuu              6 kuu 
pärast               pärast                pärast              pärast 

Vere-
analüüs 
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MEELDETULETUS VEREANALÜÜSIDE ANDMISEKS 

 
 

PIDAGE MEELES  
 
Kui te võtate agomelatiini, on oluline, et teil teostatakse regulaarselt vereanalüüse. 
  

 
ALLOLEV TABEL AITAB TEIL JÄLGIDA VISIITIDE AEGU VEREANALÜÜSIDE 
ANDMISEKS 
 

 AGOMELATIIN 25 MG –  ESMASE VÕTMISE KUUPÄEV: 

Vereanalüüside intervallid maksaensüümide 
määramiseks 
 

Kuupäev 

Esimese analüüsi kuupäev (enne ravi alustamist)  
Teise analüüsi kuupäev (ligikaudu 3 nädala pärast)  
Kolmanda analüüsi kuupäev (ligikaudu 6 nädala pärast)  
Neljanda analüüsi kuupäev (ligikaudu 3 kuu 
pärast) 

 

Viienda analüüsi kuupäev (ligikaudu 6 kuu pärast)  

 

Teie arst otsustab, kas on vajalik täiendav vereanalüüside teostamine. 

 

ANNUSE SUURENDAMINE 50 MG-NI - ESMASE VÕTMISE KUUPÄEV: 

 

Vereanalüüside intervallid maksaensüümide 
määramiseks 
 

Kuupäev 

Esimese analüüsi kuupäev enne 50 mg agomelatiini 
võtmist 

 

Teise analüüsi kuupäev (ligikaudu 3 nädala pärast)  
Kolmanda analüüsi kuupäev (ligikaudu 6 nädala pärast)  
Neljanda analüüsi kuupäev (ligikaudu 3 kuu 
pärast) 

 

Viienda analüüsi kuupäev (ligikaudu 6 kuu pärast)  

 

Teie arst otsustab, kas on vajalik täiendav vereanalüüside teostamine. 

Ärge unustage seda juhendit arsti juurde kaasa võtta. 
Lisateabe saamiseks lugege agomelatiini pakendi infolehte.  


