
Карта пациента по вальпроату:  
Контрацепция и беременность 

Что Вы должны знать*

• Вальпроат - эффективное лекарственное средство для лечения 
эпилепсии и биполярного расстройства.

• Вальпроат может нанести серьезный вред для будущего ребенка 
при применении во время беременности.

• Всегда используйте эффективные средства контрацепции 
непрерывно в течение всего периода лечения вальпроатом.

• Не забывайте посещать своего лечащего врача хотя бы раз в год.

* Это относится ко всем девочкам и женщинам, принимающим вальпроат и 
у которых может наступить беременность. Храните эту карту в безопасном 
месте, чтобы Вы всегда знали, что делать.

Карта пациента по вальпроату:  
Контрацепция и беременность 

Что Вы должны сделать*

• Перед применением внимательно ознакомьтесь с содержанием 
инструкции по медицинскому применению.

• Никогда не прекращайте прием вальпроата, пока Ваш врач не 
скажет, так как Ваше состояние может ухудшиться.

• Если Вы планируете беременность, не прекращайте прием 
вальпроата и использование средств контрацепции до 
консультации со своим лечащим врачом.

• Если Вы думаете, что беременны: запишитесь на срочный прием 
к своему лечащему врачу.

• Попросите лечащего врача дать Вам руководство для пациента. 

* Это относится ко всем девочкам и женщинам, принимающим вальпроат и 
у которых может наступить беременность. Храните эту карту в безопасном 
месте, чтобы Вы всегда знали, что делать.
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Вальпроатқа қатысты пациенттің картасы:  
Контрацепция және жүКтіліК 

сіз нені білу КереКсіз*

• Вальпроат-эпилепсия мен биполярлық бұзылуды емдеуге 
арналған тиімді дәрі

• Вальпроат жүктілік кезінде болашақ бала үшін елеулі зиян келтіруі 
мүмкін.

• Әрқашан вальпроатпен емдеудің барлық кезеңінде үздіксіз 
тиімді контрацепция құралдарын пайдаланыңыз.

• Жылына кем дегенде бір рет емдеуші дәрігеріңізге баруды 
ұмытпаңыз.

* Бұл вальпроат қабылдайтын және жүктілік болуы мүмкін барлық қыздар 
мен әйелдерге қатысты. Бұл картаны әрқашан не істеу қажет екенін білу 
үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Вальпроатқа қатысты пациенттің картасы: 
Контрацепция және жүКтіліК 

сіз не істеу КереКсіз*

• Қолданар алдында медициналық қолдану жөніндегі 
нұсқаулықтың мазмұнымен мұқият танысыңыз.

• Сіздің дәрігер айтқанға дейін вальпроатты қабылдауды ешқашан 
тоқтатпаңыз, өйткені сіздің жағдайыңыз нашарлауы мүмкін.

• Егер сіз жүктілікті жоспарласаңыз,  вальпроатты қабылдауды және 
контрацепция құралдарын пайдалануды емдеуші дәрігермен 
кеңескенге дейін тоқтатпаңыз.

• Егер сіз жүктімін деп ойласаңыз: өз емдеуші дәрігеріңізге жедел 
қабылдауға жазыңыз.

• Емдеуші дәрігерден Сізге пациентке арналған нұсқаулықты  
беруін сұраңыз.

 * Бұл вальпроат қабылдайтын және жүктілік болуы мүмкін барлық қыздар 
мен әйелдерге   қатысты. Бұл картаны әрқашан не істеу қажет екенін білу 
үшін қауіпсіз жерде сақтаңыз.
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