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Svarīga informācija pacientam par zāļu riska mazināšanu 
 
 

   
Envarsus 

Pacienta kartīte 
 
 
Jūs pašlaik lietojat zāles, kuru tirdzniecības nosaukums ir ENVARSUS ilgstošās darbības tabletes, 
kas satur takrolimu – zāles, ko lieto pēc nieru vai aknu transplantācijas, lai ārstētu vai novērstu 
pārstādītā orgāna atgrūšanu. 
 
Ļoti svarīgi visu laiku atcerēties, ka ENVARSUS ir takrolimu saturošu zāļu, kuras Jūs lietojat, 
tirdzniecības nosaukums, jo zāles ar citiem tirdzniecības nosaukumiem atbrīvo citu takrolima 
daudzumu; ja Jūs maināt ENVARSUS pret zālēm ar citu tirdzniecības nosaukumu, tas var izraisīt 
vai nu blakusparādības, vai arī nepareizu zāļu iedarbību. Sliktākajā gadījumā, lietojot šīs zāles 
nepareizi un neievērojot Jūsu ārsta sniegtos norādījumus, Jums pārstādītais orgāns var pārstāt 
darboties vispār. Nemainiet zāles ar tirdzniecības nosaukumu ENVARSUS pret citām, izņemot 
gadījumus, kad to ieteicis vai pārrauga Jūsu ārsts. 
 
ENVARSUS Jums jālieto vienu reizi dienā. Lietojiet to katru dienu vienā un tajā pašā laikā, tā Jūs 
izvairīsieties no situācijas, kad aizmirsts lietot kādu devu. 
 
Vienmēr līdzi ņemiet šo kartīti un parādiet to visiem (ārstam, farmaceitam), kas ir iesaistīti Jūsu 
medicīniskajā aprūpē. 
 
Visas zāles var izraisīt blakusparādības. Ja Jūs uztraucaties par iespējamām blakusparādībām, 
lūdzu, konsultējieties ar speciālistiem, kas veica orgāna transplantāciju, savu ārstu vai 
farmaceitu, kuri vislabāk varēs sniegt Jums padomu par Jūsu ārstēšanu. Nepārtrauciet savu zāļu 
lietošanu. 
Vairāk informācijas par medikamentu meklējiet Zāļu valsts aģentūras mājas lapā 
(www.zva.gov.lv) 
Visu pacientam paredzēto informāciju par ENVARSUS lasiet lietošanas instrukcijā. 
 
Aicinājums ziņot par blakusparādībām 
Ir svarīgi ziņot par iespējamām blakusparādībām, tādējādi zāļu guvuma/riska attiecība tiek 
nepārtraukti uzraudzīta. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz 
plašāku informāciju par šo zāļu drošumu. 
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 ˮJūs varat ziņot par blakusparādībām tieši Zāļu valsts aģentūrai (ZVA) elektroniski interneta 
vietnē www.zva.gov.lv, klikšķinot uz izvēlnes “Ziņot par zāļu blaknēm” un izvēloties “Pacienta 
ziņojuma e-veidlapa”. tālrunis informācijai: 67078400.”. 
 

Papildus informācijas iegūšanai, lūdzu, sazinieties ar Chiesi Farmaceutici S.p.A. kontaktpersonu 

farmakovigilances jautājumos rakstot uz e-pasta adresi pv.lv@biomapas.eu vai zvanot +371 

26137991 

 
 
Kontaktinformācija 

 
Janis Raibarts, phone +371 26137991, e-mail: janis.raibarts@biomapas.eu 
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