
     Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, 
mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági 
információk gyors azonosítását. Ehhez Ön is 
hozzájárulhat a tudomására jutó bármilyen 
mellékhatás bejelentésével.

Mit kell tudnom 
a gyógyszeremről
és betegségemről?
Tájékoztató csak azon betegek 
számára készült és adható át,
akiknek a kezelőorvos 
LEQVIO® terápiát rendelt.
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Ez az információs füzet általános tájékoztatást tartalmaz az Ön betegségével, an-
nak kezelésével, és a javasolható életmóddal kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a 
betegségek lefolyása, az egyes betegek sajátosságainak megfelelő életmód egyedileg 
eltérő lehet, kiemelten fontos az Ön számára, hogy bármilyen életmód-változtatást 
előzetesen a kezelőorvosával egyeztessen. Személyes egészségi állapotára vonatko-
zó minden kérdésben szíveskedjen kezelőorvosához fordulni. 

A gyógyszer alkalmazása előtt gondosan olvassa végig a Leqvio® betegtájékoztatót 
(amelyet az injkeció mellé csomagolva talál meg). Ezt a gyógyszert az orvos kizáró-
lag Önnek írta fel. Ne alkalmazza más betegség kezelésére, és ne adja át másnak. 
Mások számára a készítmény ártalmas lehet, még abban az esetben is, ha a beteg-
sége tünetei megegyeznek az Önéivel. 
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LEQVIO® információs füzet betegek számára

Az orvosa LEQVIO® készítményt írt fel önnek. 
Ez a füzet segít jobban megismernie 
az új gyógyszerét és betegségét.

Kérjük, vegye figyelembe a csomagolásban 
elhelyezett betegtájékoztatót is.

LEQVIO® 
betegtájékoztató
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Mi a LEQVIO®?

MÁJ
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A máj felel a vér LDL-C szintjének szabályozá-
sáért olyan receptorok (a májsejteken találha-
tó dokkolóállomások) segítségével, amelyek az 
LDL-C molekulát veszik fel. A máj azáltal is sza-
bályozza a vér LDL-C szintjét, hogy lebontja a re-
ceptort egy célfehérjével, amit előállít.

A LEQVIO® a vér emelkedett LDL-koleszterinszintjének (LDL-C) 
kezelésére szolgáló vényköteles gyógyszer.1 Az LDL-C „rossz” ko-
leszterinként is ismert, mert emelkedett szintje az erek falában  
lerakódásokat (plakkokat) képez, amelyek az erek elzáródását 
okozhatják, és ez szívrohamhoz, szélütéshez (stroke-hoz), vagy 
például a végtagokban, perifériás artériás betegséghez vezethet.2

A LEQVIO® a szervezet egyik saját természetes 
mechanizmusát használja az LDL-C-szint csök-
kentésére. Ez úgy hat, hogy megakadályozza 
annak a célfehérjének a termelődését a májsej-
tekben, amely elősegíti az LDL-C receptor lebon-
tását. Ezáltal megnő az LDL-C receptorok száma 
a májsejten,  nő az LDL-részecskék felvétele a 
sejtbe, így csökken az LDL-C szintje a vérben.1,3

Minél kevesebb számú receptor van jelen, annál 
kevesebb LDL-C molekulát vesz fel a máj, aminek 
az eredménye az LDL-C emelkedett vérszintje.1,3

?
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Mikor van szükségem 
a LEQVIO® készítményre?
A LEQVIO®-t a koleszterincsökkentő étrend kiegészítéseként alkal-
mazzák  a magas koleszterin szint kezelésére (elsődleges hiperkolesz-
terinémiában, beleértve a heterozigóta familiáris (öröklődő) és nem 
familiáris formát, vagy a kevert diszlipidémiát).* 

A következőképpen alkalmazható: 

•  egy sztatinnal (a magas koleszterinszint kezelésére szolgáló gyógy-
szerrel) együtt, néhány esetben más koleszterinszint-csökkentő ke-
zeléssel kombinálva, ha a sztatin a lehető legnagyobb adagban sem
hatásos eléggé, vagy

•  önmagában vagy egyéb koleszterinszint-csökkentő gyógyszerekkel
együtt, ha a sztatinok nem hatnak jól vagy nem alkalmazhatók mel-
lékhatások megjelenése miatt.

*A nem ismert kifejezések magyarázatai a szószedetben (10.oldal) találhatóak.



Mit tegyek, ha elfelejtek egy 
megbeszélt injekciós időpontot?
Ha elfelejt egy megbeszélt időpontot, amikor beadták volna a LEQVIO® ké-
szítményt, akkor amint eszébe jut, vegye fel a kapcsolatot az orvosával vagy 
az egészségügyi szolgáltatójával, hogy megbeszélhessék a következő kezelés 
időpontját.

Hogyan kell a LEQVIO® 
készítményt alkalmazni?

Kezdődózis 3 hónap 9 hónap

6
HAVONTA

Lefoglalta már a következő időpontját?

Az első és a második injekciót 3 hónap eltéréssel alkalmazzák. 
Az ezt követő injekciókat 6 havonta alkalmazzák.1

A LEQVIO® készítményt az orvosa vagy a nővér a 
bőr alá adott injekció (szubkután injekció) formájá-
ban alkalmazza a hason, de akár a felkarba vagy a 
combba is beadható.1
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Milyen mellékhatások 
fordulhatnak elő?
Mint minden gyógyszernél, a LEQVIO® esetén is kialakulhatnak
mellékhatások, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

A LEQVIO® készítménnyel összefüggésben esetleg kialakuló mellékhatások az 
injekció beadásának helyén jelentkező reakciók: pl. bőrpír, fájdalom vagy 
kiütés.1 Ezek a mellékhatások összességében gyakoriak, amelyek tíz beteg 
közül legalább egynél jelentkeznek.1 Egyéb gyógyszerekkel fellépő 
kölcsönhatások nem várhatók.1

Fontos:
Jelezze amennyiben mellékhatást tapasztal kezelőorvosának, 
gyógyszerészének vagy az egészségügyi személyzetnek. Ez a
betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen mellékhatásra 
is vonatkozik.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy 
több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer 
biztonságosságával kapcsolatban.

Ne adassa be magának a LEQVIO® készítményt, ha valaha allergiás reakciója 
volt az Inclisirannal vagy a termék bármely egyéb összetevőjével szemben.
Ha úgy véli, hogy allergiás lehet rá, kérjen tanácsot az orvosától vagy az 
egészségügyi szolgáltatójától. 

A csomagolásban elhelyezett betegtájékoztató tartalmazza az információt 
azzal kapcsolatban, hogy mikor nem alkalmazható a LEQVIO® készítmény.

Kérjük, beszéljen kezelőorvosával a terápia megkezdése előtt, ha

• dialízisben részesül
• súlyos májbetegségben szenved
• súlyos vesetegségben szenveded
• terhes vagy kisbabát tervez

!
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Koleszterin típusai

HDL
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HDL

LDL

A „jó” koleszterin (más néven HDL-C) ezzel szemben nem ve-
zet az artériák beszűküléséhez, miközben a szervezet sejtjei 
felől a májba kerül.2

A „rossz” koleszterin (más néven LDL-C) fokozza a szív-és ér-
rendszeri betegségek, például a szívroham vagy a szélütés 
(stroke) kockázatát.2,4 Az LDL-C koleszterint szállít a májból a 
szervezet sejtjeibe. Amikor a véráramban túlzott mennyiség-
ben van jelen az LDL-C, lerakódások alakulhatnak ki az arté-
riák falán belül. Az artériák beszűkülnek, és ezáltal csökken 
az átáramló vér mennyisége. Ez fokozza a szív-és érrendszeri 
betegségek kockázatát.2,5

Hallott esetleg a „jó” és a „rossz” koleszterinről? 
De mit is jelent ez pontosan?
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Emelkedett LDL-C szint okai

Szerzett (=nem genetikai eredetű):
Az okok között  szerepelhetnek különböző betegségek (pl. a pajzsmirigy 
alulműködése, vesebetegségek vagy cukorbetegség), bizonyos gyógysze-
rek (pl. kortizon, hormonális termékek vagy bizonyos szívgyógyszerek), 
illetve életmódbeli mintázatok, például magas zsírtartalmú étrend, do-
hányzás, a testmozgás hiánya vagy túlzott alkoholfogyasztás.2,5,6

Genetikai:
Egy genetikai rendellenesség, amelyet a gyermekek a szüleiktől örököl-
nek, szintén okozhat emelkedett LDL-C szintet. A „familiáris hiperkolesz-
terinémia” az egyik leggyakoribb genetikai betegség, amelynek esetén a 
szervezetében zavart szenved az LDL-C újrahasznosítása.6,7

Az emelkedett LDL-C (rossz koleszterin) szintnek több oka lehet. 
Alapvetően két különböző típus létezik:
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Szószedet
Koleszterin:
A koleszterin szervezetünk minden sejtjében megtalálható, nélkülözhetetlen vegyü-
let. Többek között egyes hormonok, az epesavak, valamint a D-vitamin előanyaga. 
Több típusa van, ezek közül a legfontosabb a HDL-kolesz terin, amelyet gyakran 
„jó koleszterinnek” és az LDL-koleszterin, amelyet gyakran „rossz koleszterinnek” 
neveznek.

Diszlipidémia:
Ez a diagnózis, amikor lipidanyagcsere-rendellenesség áll fenn.

LDL-C:
„Rossz koleszterinként” is ismert (LDL-C, alacsonysűrűségű lipoprotein koleszte-
rin). Ha a vérben túlzott mennyiségben van jelen az LDL-C, lerakódások képződ-
hetnek a véredényekben, ami szívbetegségeket okozhat, például szívrohamot vagy 
szélütést (stroke-ot).

LDL Receptorok:
Dokkolóállomások a májsejtek felszínén, amelyekhez szelektíven kötődik a szer-
vezetben keringő LDL-C. Együtt belépnek a májsejtbe, és megkezdődik az LDL-C 
feldolgozása.

Lipidcsökkentő szerek:
Az emelkedett vérzsírszintek csökkentését szolgáló gyógyszerek, például a kolesz-
terinszint-csökkentő gyógyszerek. 

HDL-C:
Más néven „jó koleszterin” (HDL, nagy sűrűségű lipoprotein). A HDL-C alacsony 
koleszterintartalommal rendelkezik, a feladata, hogy ezt a szervezetből a májhoz 
szállítsa lebontás céljából.

Hiperkoleszterinémia:
A diagnózis abban az esetben, ha a koleszterin túlzott mennyiségben van jelen a 
vérben.

Familiáris hiperkoleszterinémia:
Genetikai/örökletes betegség. Ebben az esetben az (LDL) koleszterin vérszintje már 
a születéstől kezdve magas.

Szubkután injekció:
Egy gyógyszer alkalmazása a bőr alatti zsírszövetbe, például a hasba, a felkarba és 
a combba adott injekció révén.
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Tájékoztató csak azon betegek 
számára készült és adható át, 
akiknek a kezelőorvos 
LEQVIO® terápiát rendelt.
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