
KARTA PRZYPOMINAJĄCA DLA PACJENTA Z GRUPY RYZYKA 
 

Przepisano Państwu lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord w profilaktyce 
przedekspozycyjnej w celu zmniejsza ryzyka zakażenia HIV-1. Aby ten lek był skuteczny, 
bardzo ważne jest, by nie pomijać zalecanych dawek. Zalecana dawka leku Emtricitabine + 
Tenofovir disoproxil Accord to jedna tabletka na dobę.  

W przypadku trudności z połykaniem, tabletkę można rozkruszyć czubkiem łyżki. Następnie 
proszek wymieszać z około 100 ml (pół szklanki) wody, soku pomarańczowego lub 
winogronowego i natychmiast wypić. 

Należy przyjmować lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord dokładnie w taki sposób 
jak zalecił lekarz. Ma to na celu zapewnienie pełnej skuteczności leku oraz ograniczenie 
powstawania oporności na lek. Nie należy zmieniać dawki leku dopóki nie zaleci tego lekarz. 

Ważne jest, aby nie pomijać żadnej dawki leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord. 

• Jeżeli minęło mniej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania leku Emtricitabine + 
Tenofovir disoproxil Accord, należy przyjąć tabletkę tak szybko jak to możliwe, 
najlepiej z jedzeniem. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze. 

• Jeżeli minęło więcej niż 12 godzin od zwykłej pory przyjmowania leku Emtricitabine + 
Tenofovir disoproxil Accord, nie należy przyjmować pominiętej dawki. Należy 
odczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze, najlepiej z jedzeniem. 
 

Jeżeli przed upływem 1 godziny od przyjęcia leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord 
wystąpią wymioty, należy przyjąć kolejną tabletkę. Nie trzeba przyjmować kolejnej tabletki, 
jeśli wymioty wystąpiły później niż po upływie 1 godziny od przyjęcia leku. 

Jeżeli to możliwe, należy przyjmować lek Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord wraz z 
posiłkiem. Ważne jest aby przyjmowanie leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord 
stanowiło część codziennej rutyny, np. podczas jedzenia lunchu lub przy myciu zębów po 
śniadaniu. Jest ważne, by określić optymalną porę przyjmowania leku. 

Może w tym pomóc użycie pudełka na leki z podziałką na każdy dzień i wkładanie do niego 
tabletek na cały tydzień. 

Kolejną pomocą może być używanie kalendarza do zaznaczania każdego dnia, po przyjęciu 
leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord. Rozpoczynając przyjmowanie leku 
Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę po 
zażyciu leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord®. Można również notować datę 
przyjęcia pierwszej tabletki leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord z nowego 
opakowania. W razie braku pewności, że lek został przyjęty, można obliczyć liczbę tabletek 
pozostawionych w opakowaniu. 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piąteka Sobota Niedziela 
Tydzień 1        
Tydzień 2        
Tydzień 3        
Tydzień 4        
Tydzień 5        
Tydzień 6        

 



Jeżeli stosujecie państwo kalendarz w telefonie komórkowym lub na komputerze można 
włączyć przypominanie o konieczności przyjęcia leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil 
Accord 

Data przyjęcia pierwszej tabletki leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil Accord z nowego 
opakowania (DD/MM/YYYY):  

Zgłaszanie działań niepożądanych 
Ważne jest, aby niezwłocznie zgłaszać do Accord Healthcare jakiekolwiek podejrzewane 
działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Emtricitabine + Tenofovir disoproxil 
Accord, aby pomóc w pełni scharakteryzować profil bezpieczeństwa produktu.  

Działania niepożądane można zgłaszać także bezpośrednio do Departamentu Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
Al. Jerozolimskie 181C 
02-222 Warszawa 
tel.: + 48 22 49 21 301 
faks: + 48 22 49 21 309 
e mail: ndl@urpl.gov.pl    
 
Działania niepożądane można zgłaszać również do przedstawiciela podmiotu 
odpowiedzialnego 
Accord Healthcare Polska 
ul. Taśmowa 7 
02-677 Warszawa 
tel: + 48 22 577 28 00 
fax: + 48 22 577 29 01 
email: office@accord-healthcare.pl  
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