ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ДЛЯ ПАЦІЄНКИ
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОДЕЛЛЬ ТІН ТА РИЗИК УТВОРЕННЯ ТРОМБІВ
Усі комбіновані контрацептиви, у тому числі Моделль Тін, підвищують ризик утворення
тромбів. Загальний ризик формування тромбів внаслідок застосування Моделль Тін є низьким,
однак тромби можуть спричиняти серйозні проблеми, а в поодиноких випадках – навіть
призводити до летальних наслідків.
Дуже важливо, щоб Ви чітко розуміли, коли у Вас може бути підвищений ризик
тромбоутворення, які ознаки й симптоми Ви повинні відстежувати, та якими мають бути Ваші
дії.
У яких ситуаціях ризик тромбоутворення є найвищим?
-

впродовж першого року застосування Моделль Тін (у тому числі в разі відновлення
застосування після перерви тривалістю 4 тижні або довше);

-

якщо Ви маєте значну надмірну вагу;

-

якщо Вам більше 35 років;

-

якщо у когось з Ваших родичів відмічалися тромби у відносно молодому віці
(наприклад, до 50 років);

-

якщо Ви народили дитину впродовж останніх декількох тижнів.

Якщо Ви палите і Вам більше 35 років, наполегливо рекомендується припинити палити або
користуватися негормональними засобами контрацепції.
При виникненні будь-якого з нижченаведених симптомів Ви повинні негайно звернутися
до лікаря:
•

Сильний біль або набряк ноги, що може супроводжуватися чутливістю, жаром або
зміною забарвлення шкіри: блідістю, почервонінням чи посинінням. Можливо, у Вас
тромбоз глибоких вен.

•

Раптова задишка або прискорення дихання нез’ясованого походження; сильний біль у
грудях, який може збільшуватися при глибокому вдиху; раптовий напад кашлю без
явної причини (у тому числі з кровохарканням). Можливо, у Вас відмічається тяжке
ускладнення тромбозу глибоких вен, яке називається тромбоемболія легеневої артерії.
Вона виникає при переміщенні тромбу з нижньої кінцівки до легень.

•

Біль у грудях, часто гострий, однак іноді просто відчуття дискомфорту, стиснення,
тяжкість або дискомфорт у верхній частині тулубу, що поширюється на спину, щелепу,
горло, руку, разом з відчуттям переповнення шлунку та диспепсією, або ядуха,
пітливість, нудота чи запаморочення. Можливо, у Вас інфаркт міокарда

•

Слабкість чи оніміння м’язів обличчя, руки або ноги, особливо з одного боку; проблеми
з мовленням чи розумінням; раптова сплутаність свідомості; раптова втрата чи
нечіткість зору; тяжкий головний біль/мігрень, інтенсивніший за звичайний. Можливо, у
Вас інсульт.

Відстежуйте симптоми тромбоутворення, особливо якщо:
•

Вас нещодавно прооперували;

Teva Ukraine
P. Tychyny Avenue, 1V, Kyiv, 02000 Ukraine
www.teva.ua

Верс. 12/19

•

Ви не пересувались протягом тривалого часу (наприклад, через травму або
захворювання, або якщо нога в гіпсі);

•

Ви маєте тривалу подорож (більше 4 годин).

Не забувайте повідомляти свого лікаря, медичну сестру або хірурга про те, що приймаєте
Моделль Тін, якщо:
•

Вам запланована або виконана операція;

•

У будь-якій ситуації, коли медичний спеціаліст цікавиться препаратами, які Ви
приймаєте.

Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, прочитайте інструкцію для медичного
застосування, або відвідайте сторінку http://www.dec.gov.ua.
При підозрі на наявність побічної реакції, пов’язаної із застосуванням препарату, Ви можете
повідомити медичного фахівця або ТОВ «Тева Україна» будь-яким зручним для Вас способом:
Safety.Ukraine@teva.ua , тел.+38 050 462 17 67; тел.+38044 595 7080.
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