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Карта на пациента за валпроат 
Търговско име на лекарствения продукт: 

 

___________________________________________________________ 
 

Контрацепция и бременност 

Какво трябва да знаете?* 

• Валпроат е ефективно лекарство при лечение на епилепсия и биполярно 

разстройство. 

• Валпроат може сериозно да увреди нероденото дете, когато се приема по време 

на бременност. 

• Винаги използвайте ефективен метод за предпазване от бременност без 

прекъсване по време на целия период на лечение с валпроат. 

• Не забравяйте да посещавате Вашия лекар-специалист най-малко един път в 

годината. 

 

*Това се отнася до всички момичета и жени, които използват валпроат и които биха могли да 
забременеят.  
Съхранявайте тази карта сигурно, за да знаете винаги какво да направите. 

  

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително 

наблюдение. Това ще позволи бързото установяване на нова 

информация относно безопасността. Можете да дадете своя 

принос като съобщите всяка нежелана реакция, която сте 

получили.  
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Контрацепция и бременност 

Какво трябва да направите?* 
• Преди употреба прочетете внимателно листовката. 

• Никога не преустановявайте приема на валпроат, освен ако Вашият лекар не Ви 

каже, тъй като състоянието Ви може да се влоши. 

• Ако планирате да забременеете, не спирайте да използвате валпроат и метода за 

предпазване от бременност, преди да се консултирате с Вашия лекар. 

• Ако смятате, че сте бременна: Планирайте спешно посещение при Вашия лекар. 

• Поискайте от Вашия лекар да ви предостави Ръководство за пациента. < Повече 

информация за използването на валпроат ще бъде налична на <уебстраница>. 

*Това се отнася до всички момичета и жени, които използват валпроат и които биха могли да 
забременеят. 
Съхранявайте тази карта сигурно, за да знаете винаги какво да направите. 
 

 

ПРИЗИВ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ 

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или 
фармацевт или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в листовката 
на този лекарствен продукт нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани 

реакции директно чрез националната система за съобщаване в: 

 

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) 

ул. „Дамян Груев“ № 8 
1303 София 
България 
тел.: +359 2 8903 417 

факс: +359 2 8903 434 e-mail: bda@bda.bg 
 www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от 

немедицински лица 

Като съобщавате нежелани лекарствени реакции, можете да дадете своя принос за 
получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство 

 


