
Valproat etkili bir epilepsi ve bipolar bozukluk ilacıdır.
Valproat gebelik sırasında kullanıldığında doğmamış çocuğa 
ciddi zararlar verebilir.
Valproat ile tüm tedavi süresi boyunca ara vermeksizin etkili 
bir şekilde gebelikten korunun.
Uzman hekiminize yılda en az bir kez muayeneye gitmeyi 
unutmayın.  

Gebelikten korunma ve Gebelik - Bilmeniz gerekenler*

* Bu kart, valproat kullanan kız çocukları ve gebe kalma potansiyeli bulunan tüm kadınlar için geçerlidir. Ne yapmanız gerektiğini daima bilebilmeniz için
bu kartı güvenli bir yerde muhafaza edin.

* Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir
yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konusunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer
alan “Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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Kullanmadan önce ilacın kullanma talimatını dikkatli bir şekilde 
okuyun.
Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe valproat almayı asla 
bırakmayın, aksi takdirde durumunuz kötüleşebilir.
Bebek sahibi olmayı düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşmadan 
valproat kullanımına ve gebelikten korunmaya son vermeyin.
Gebe olduğunuzu düşünüyorsanız: Doktorunuzdan acil bir randevu 
alın.
Doktorunuzdan size hasta kılavuzunu vermesini isteyin.

Gebelikten korunma ve Gebelik - Yapmanız gerekenler*

* Bu kart, valproat kullanan kız çocukları ve gebe kalma potansiyeli bulunan tüm kadınlar için geçerlidir. Ne yapmanız gerektiğini daima bilebilmeniz için
bu kartı güvenli bir yerde muhafaza edin.

* Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta
olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız. Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir
yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konusunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer
alan “Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz.
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