RMP версія 4.1, адаптовано для України у вересні 2022
Матеріали є навчальними і не призначені для реклами

Картка пацієнта, що приймає лікарські засоби, що містять ВАЛЬПРОАТ
(Депакін®, Депакін Хроно® 300 мг, Депакін Хроно® 500 мг, Депакін®
Ентерік 300).
Контрацепція та вагітність - Що необхідно знати*
•

Вальпроат – це ефективний лікарський засіб для лікування епілепсії та біполярного
розладу.

•

Вальпроат може завдати серйозної шкоди ненародженій дитині у разі його
застосування під час вагітності.

•

Використовуйте ефективні засоби контрацепції безперервно протягом всього курсу
лікування вальпроатом.

•

Не забувайте принаймні щороку відвідувати свого лікаря.

*Це стосується всіх дівчат та жінок репродуктивного віку, які застосовують вальпроат.
Зберігайте цю картку, щоб завжди знати, як діяти.

Картка пацієнта, що приймає лікарські засоби, що містять ВАЛЬПРОАТ
(Депакін®, Депакін Хроно® 300 мг, Депакін Хроно® 500 мг, Депакін®
Ентерік 300).
Контрацепція та вагітність - Що необхідно робити*
• Перед застосуванням лікарського засобу уважно прочитайте інструкцію для
медичного застосування.
• Ніколи самостійно не припиняйте прийом вальпроату, якщо цього не призначив ваш
лікар, оскільки ваш стан може погіршитися.
• Якщо ви плануєте вагітність, не припиняйте застосування вальпроату
використання належних засобів контрацепції без консультації з лікарем.

та

• Якщо у вас є підозра на вагітність, терміново зверніться до лікаря.
• Попросіть лікаря надати вам інформаційний буклет для пацієнта.
*Це стосується всіх дівчат та жінок репродуктивного віку, які застосовують вальпроат.
Зберігайте цю картку, щоб завжди знати, як діяти.

Депакін®, сироп, 57,64 мг/мл; № 1: по 150 мл у флаконі. РП № UA/3817/01/01. Наказ МОЗ України №777 від 06.04.2020
(зі змінами).
Депакін Хроно® 300 мг, таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії, по 300 мг; № 100 (50х2). РП № UA/10298/01/01.
Наказ МОЗ України №1327 від 02.07.2021 (зі змінами).
Депакін Хроно® 500 мг, таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії по 500 мг № 30. РП № UA/10118/01/01. Наказ МОЗ
України №1820 від 16.08.2019 (зі змінами).
Депакін® Ентерік 300, таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 300 мг № 100 (10х10). РП № UA/2598/02/01.
Наказ МОЗ України №7 від 05.01.2017 (зі змінами).
Актуальні версії інструкцій для медичного застосування за посиланням: http://www.drlz.com.ua, last access: 06.09.2022.

