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KARTICA S VAŽNIM INFORMACIJAMA ZA BOLESNIKE KOJI 
UZIMAJU VOLIBRIS (ambrisentan) 

VAŽNO ZA ZAPAMTITI: 

• Ispitivanja na životinjama su pokazala da primjena ambrisentana može uzrokovati nastanak prirođenih
mana u potomaka.

• Ako ste ženskog spola:
o ne smijete uzimati VOLIBRIS (ambrisentan) ako ste trudni ili planirate trudnoću
o morate koristiti pouzdane oblike kontracepcije tijekom liječenja ambrisentanom
o tijekom uzimanja ovog lijeka svaki je mjesec potrebno napraviti test na trudnoću
o u slučaju izostanka mjesečnice ili ako mislite da ste trudni, morate to odmah reći svome

liječniku.

• Ambrisentan može uzrokovati oštećenje funkcije jetre. Važno je redovito provoditi krvne pretrage kako bi
se potvrdila uredna funkcija jetre.



Ova kartica predstavlja edukacijski materijal koji je obavezan kao uvjet za stavljanje lijeka Volibris u 
promet, u cilju dodatne minimizacije važnih odabranih rizika. 

Informacije navedene u ovom edukacijskom materijalu ne zamjenjuju one navedene u uputi o lijeku koja 
je priložena svakom pakiranju ovog lijeka. Lijekovi koji sadrže ambrisentan mogu biti na tržištu pod 
različitim nazivima. Za potpune informacije prije primjene lijeka pročitajte uputu o lijeku (dostupna u 
svakom pakiranju lijeka i na www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova). 

Ovaj edukacijski materijal možete pronaći na internetskim stranicama Agencije za lijekove i medicinske 
proizvode (HALMED) pod poveznicom Farmakovigilancija/Mjere minimizacije rizika. 

Prijavljivanje nuspojava 
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To 
uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u uputi o lijeku. Nuspojave možete prijaviti izravno 
putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) 
putem internetske stranice www.halmed.hr ili potražite HALMED aplikaciju putem Google Play ili Apple App 
Store trgovine. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka. 

Ova kartica je napravljena od strane GlaxoSmithKline kao podsjetnik za bolesnike 
® VOLIBRIS je zaštićeni žig Gilead Science Inc.  
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http://www.halmed.hr/Lijekovi/Baza-lijekova

