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Varför?

Vik på hälften igen

• Var uppmärksam på tecken på leverproblem
Tala omedelbart med din läkare om du får veta att dina
leverenzymer i blodet ökar under behandlingen.

Om du någon gång har haft leverproblem
Om du har fetma eller är överviktig
Om du har diabetes
Om du dricker alkohol
Om du tar andra läkemedel (vissa andra mediciner
vet man påverkar levern)

Kom ihåg att ha detta kort med dig på läkarbesök.
Om din läkare ökar dosen till 50 mg måste samtliga
blodprover tas på nytt.

Fråga din läkare om råd:

Blodprover

• Tala om för din läkare om du har leverproblem:
ta inte Agomelatine Mylan om så är fallet.
• Det kan även finnas andra orsaker till att
Agomelatine Mylan inte är lämplig för dig.



Efter
ca 6
veckor


Efter
ca 12
veckor


Efter
ca 24
veckor

2:a blodprovet (efter ca 3 veckor)

Agomelatin kan orsaka biverkningar som kan
påverka din leverfunktion.

3:e blodprovet (efter ca 6 veckor)
4:e blodprovet (efter ca 12 veckor)

Den här guiden ger dig vägledning i:

5:e blodprovet (efter ca 24 veckor)

Samtliga blodprover måste tas på nytt
Blodprov för uppföljning av leverenzymer

• hur leverrelaterade biverkningar kan undvikas
• vad du ska göra om du får leverrelaterade
biverkningar under behandlingen med
agomelatin

Blodprov Agomelatine Mylan 50 mg - start

Fråga din läkare för mer information.

Datum

2:a blodprovet (efter ca 3 veckor)
3:e blodprovet (efter ca 6 veckor)
4:e blodprovet (efter ca 12 veckor)
5:e blodprovet (efter ca 24 veckor)

Din läkare bestämmer om ytterligare prov behövs.
Kom ihåg att ha detta kort med dig på läkarbesök.
Detta material har utarbetats av Mylan AB

Läs bipacksedeln som finns i agomelatinförpackningen
för ytterligare information.

Patientkort
INSTRUKTIONER

Efter
ca 3
veckor



När?

För att få bäst nytta av ditt läkemedel, följ läkarens
anvisningar om hur du ska ta agomelatin (dos,
behandlingens längd, uppföljningsbesök, blodprov).

Rapportering av biverkningar
Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Du kan också rapportera biverkningar direkt
till Läkemedelsverket: www.lakemedelsverket.se
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att
öka informationen om läkemedels säkerhet.
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Före
start
eller vid
dosökning

Innan du börjar ta Agomelatine Mylan
Klipp ut patientkortet
enligt markering och
vik på hälften

gul hud / gula ögon
ovanligt mörk urin
ljus avföring
smärta i övre, högra delen av buken (magen)
onormal trötthet (speciellt i samband med andra
symptom som anges ovan)

Om du observerar något av följande är det möjligt att
din lever inte fungerar ordentligt:

För att undvika leverproblem under
behandlingen
Agomelatine Mylan är ett antidepressivt läkemedel
som kan användas för att behandla depression.

Rekommendationer för att undvika leverrelaterade biverkningar

1:a blodprovet (före behandlingsstart)
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Datum

Blodprov för uppföljning av leverenzymer

Dosökning till 50 mg



• Gå regelbundet på blodprovstagning

Rådfråga omedelbart läkare, som då kan
uppmana dig att sluta att ta Agomelatine Mylan.
Följande tabeller hjälper dig att komma ihåg
avtalade tider för blodprovstagning.
Agomelatine Mylan 25 mg – start

Klipp

Din läkare kommer att kontrollera med blodprov att din
lever fungerar ordentligt innan behandlingen
påbörjas. Resultaten kommer att berätta för läkaren
hur bra din lever fungerar och om Agomelatine
Mylan är lämplig för dig. Under behandlingen med
Agomelatine Mylan kan vissa patienter få förhöjda
nivåer av leverenzymer i blodet. Nivåerna av dessa
leverenzymer visar om levern fungerar ordentligt och
är ytterst viktiga i uppföljningen av din behandling.

Agomelatine Mylan

KOM IHÅG
När du tar Agomelatine Mylan är det viktigt att du tar
regelbundna blodprov.

Vik
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Patientkort

TIDER FÖR BLODPROVSTAGNING

