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אסליקרבזפין
''peen) e baz' kar li(es  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

Eslicarbazepine . במוח חריגה התרגשות הפחתת ידי על פועל זה. פרכוסים נוגדי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
) המוח של אחד חלק רק המערבים התקפים() חלקיים( מוקדיים בהתקפים לשלוט כדי אחרות תרופות עם בשילוב משמש

Eslicarbazepine

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
eslicarbazepineחלק כל להסביר כדי הרוקח או הרופא את לקחת צריך כלל בדרך זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע 

Eslicarbazepine קח. מבין לא שאתה

.אותן לכתוש או בשלמותן הטבליות את לבלוע יכול אתה

 שוב להעלות עשוי שלך הרופא. שבוע לאחר שלך המינון את ויגדיל אסליקרבזפין של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא
.שלך בהתקפים לשלוט כדי הצורך במידת מכן לאחר שבוע לפחות שלך המינון את

 תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם אסליקרבזפין ליטול המשך. מצבך את ירפא לא אך שלך בהתקפים לשלוט לעזור עשוי.
 או בהתנהגות חריגים שינויים כגון חמורות לוואי תופעות חווה אתה אם גם שלך הרופא עם לדבר מבלי אסליקרבזפין ליטול
 עלולים או יותר קרובות לעתים להתרחש עשויים שלך ההתקפים, אסליקרבזפין לקחת לפתע מפסיק אתה אם. הרוח במצב

Eslicarbazepine בהדרגה שלך המינון את יקטין כנראה שלך הרופא. להחמיר

 באסליקרבזפין טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל
ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה

/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugshttp://www.fda.gov (מדריך לקבלת היצרן באתר או 
.התרופות

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אסליקרבזפין נטילת לפני
 או אחרת תרופה כלXR, Trileptal) ,(Oxtellar  אוקסקרבזפין, לאסליקרבזפין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
 של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. אסליקרבזפין בטבליות מהמרכיבים אחד כל

.המרכיבים

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 אמצעי); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
 אחרות תרופות); רחמיים תוך והתקנים זריקות, שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה

XR,  אוקסטלר( אוקסקרבזפין), אונפי( קלובאזם), טריל, טגרטול, אפיטול, אקווטרו, קרבטרול( קרבמזפין כגון להתקפים
-Zegerid); ב(Prilosec,  אומפרזול); מיסולין( פרימידון או), פניטק, דילנטין( פניטואין, פנוברביטל), טרילפטאל
 מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן-)Crestor( rosuvastatin. ו-Vytorin); ב-Simcor, ב, זוקור( סימבסטטין
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות

.כליות או כבד ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

 אתה, הורמונליים מניעה באמצעי משתמש אתה אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 להשתמש אין. אסליקרבזפין עם בו משתמשים כאשר טוב לעבוד לא עלול מניעה אמצעי של זה שסוג לדעת צריך

 שיטות על שלך הרופא עם שוחח. אסליקרבזפין נוטל שאתה בזמן בלבד מניעה כאמצעי הורמונליים מניעה באמצעי
.שלך לרופא התקשר, אסליקרבזפין נטילת בזמן להריון נכנסת אם. עבורך שיעבדו הריון למניעת

 כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. ישנוני לך לגרום עלולeslicarbazepine  כי לדעת צריך אתה
.עליך משפיעה התרופה

 פגיעה על מחשבה( לאובדני להפוך עלול ואתה צפויות בלתי בדרכים להשתנות עשויה הנפשית שבריאותך לדעת עליך
מצבים או נפש מחלות, באפילפסיה לטיפול אסליקרבזפין נוטל שאתה בזמן) זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או

 כגון פרכוסים נוגדות תרופות שנטלו) אנשים500  מתוך-1 כ( ומעלה5  מגיל וילדים מבוגרים של קטן מספר. אחרים
eslicarbazepineמהאנשים חלק. הטיפול במהלך להתאבדות הפכו קליניים מחקרים במהלך שונים במצבים לטיפול 

 לחוות עלול שאתה סיכון קיים. התרופה את ליטול שהחלו לאחר שבוע כבר אובדניות והתנהגות מחשבות פיתחו הללו
 שתחווה סיכון גם יתכן אבל, אסליקרבזפין כגון פרכוסים נוגדת תרופה נוטל אתה אם שלך הנפשית בבריאות שינויים
 נוגדת תרופה בנטילת הסיכונים אם תחליטו שלך והרופא אתה. יטופל לא מצבך אם שלך הנפשית בבריאות שינויים
 שלך לרופא להתקשר צריכים שלך המטפל או משפחתך, אתה. התרופה נטילת אי של מהסיכונים יותר גדולים פרכוסים

 או חרדה, מחמירה או חדשה עצבנות; שקט אי או תסיסה; פאניקה התקפי: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד
 מצב( מאניה; אלימה או כועסת, תוקפנית התנהגות; לישון להישאר או ליפול קושי; מסוכנים דחפים לפי פועל; דיכאון
; ומשפחה מחברים נסיגה; חייך את לסיים או בעצמך לפגוע רצון על מחשבה או דיבור); חריג באופן נרגש, מטורף רוח

.הרוח במצב או בהתנהגות אחר חריג שינוי כל או; יקר רכוש מתן; ובמוות במוות עיסוק

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע
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 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Eslicarbazepine

סחְרַחֹורתֶ

משקל בשיווי קושי

בהן לשלוט יכול שאינך וחוזרות מהירות עיניים תנועות

יתר עייפות

רדְִימּות

חּולׁשהָ

זיכרון אובדן או שכחה

בריכוז קושי

תנועה או חשיבה האטת

דיבור בעיות

יצִַיבּות אִי

מהגוף חלק של נשלט בלתי רעד

בחילה

הקֲָאָה

עצירות

בטן כאב

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא

נעלמים לא או והולכים שבאים זיהומים

חום

שלפוחיות

פריחה

נפוחות בלוטות

העיניים סביב או בפה פצעים

כוורות

הגרון או הפה, הלשון, השפתיים, הפנים, העיניים של נפיחות

צרְִידּות
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בליעה או נשימה קשיי

מבעבר יותר גרועים או יותר קרובות לעתים שקורים התקפים

בהליכה קושי

ראֹׁש ּכאְבֵ

ּבלִּבּול

נרִגנָּות

עוויתות או שרירים חולשת

חריגים דימום או חבורות

העיניים או העור של הצהבה

תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

כפולה או מטושטשת ראייה

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Eslicarbazepine

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה
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בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

סחְרַחֹורתֶ

בחילה

הקֲָאָה

רדְִימּות

חריג מוגבר רוח מצב

בפה עקצוץ או תחושה חוסר

בקואורדינציה או בהליכה קושי

כפולה ראיה

מבעבר יותר גרועים או יותר קרובות לעתים שקורים התקפים

חּולׁשהָ

ראֹׁש ּכאְבֵ

ּבלִּבּול

נרִגנָּות

עוויתות או שרירים חולשת

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לאסליקרבזפין שלך הגוף

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®אפטיום

15/02/2017-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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