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Eslicarbazepină
pronunțat ca (es'' li kar baz' e peen)

de ce este prescris acest medicament?

Eslicarbazepina este utilizată în combinație cu alte medicamente pentru a controla crizele focale (parțiale) (crize care 

implică doar o parte a creierului). Eslicarbazepina face parte dintr-o clasă de medicamente numite anticonvulsivante. 

Funcționează prin scăderea excitației anormale din creier.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Eslicarbazepina vine sub formă de tablete pentru administrare pe cale orală. De obicei, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră sau 

farmacistului pentru a vă explica orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați eslicarbazepină exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau 

mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Puteți înghiți comprimatele întregi sau le puteți zdrobi.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil o doză mică de eslicarbazepină și vă va crește doza după 1 săptămână. Medicul 

dumneavoastră vă poate crește doza din nou cel puțin o săptămână mai târziu, dacă este necesar, pentru a vă controla convulsii.

Eslicarbazepina poate ajuta la controlul convulsiilor, dar nu vă va vindeca starea. Continuați să luați eslicarbazepină 
chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați eslicarbazepină fără a discuta cu medicul dumneavoastră, chiar dacă 
aveți reacții adverse grave, cum ar fi modificări neobișnuite de comportament sau de dispoziție. Dacă încetați brusc 
să luați eslicarbazepină, convulsiile pot apărea mai des sau se pot agrava. Medicul dumneavoastră vă va reduce 
probabil doza treptat.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci 

când începeți tratamentul cu eslicarbazepină și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și 

adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al 

Administrației pentru Alimente și Medicamente (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de 

medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.
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ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua eslicarbazepină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la eslicarbazepină, oxcarbazepină (Oxtellar XR, 
Trileptal), orice alte medicamente sau oricare dintre ingredientele comprimatelor de eslicarbazepină. Întrebați-vă 
farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); 
contraceptive hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele, implanturi, injecții și dispozitive intrauterine); alte medicamente 
pentru convulsii, cum ar fi carbamazepina (Carbatrol, Equetro, Epitol, Tegretol, Teril), clobazam (Onfi), oxcarbazepină (Oxtellar 
XR, Trileptal), fenobarbital, fenitoină (Dilantin, Phenytek) sau primidonă (Mysoline); omeprazol (Prilosec, în Zegerid); 
simvastatină (Zocor, în Simcor, în Vytorin); și rosuvastatină (Crestor). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să 
modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

tell your doctor if you have or have ever had liver or kidney disease.

tell your doctor if you are pregnant, plan to become pregnant, or are breastfeeding. If you are using 
hormonal contraceptives, you should know that this type of birth control may not work well when used with 
eslicarbazepine. You should not use hormonal contraceptives as your only method of birth control while you 
are taking eslicarbazepine. Talk to your doctor about birth control methods that will work for you. If you 
become pregnant while taking eslicarbazepine, call your doctor.

you should know that eslicarbazepine may make you drowsy. Do not drive a car or operate machinery until 
you know how this medication affects you.

trebuie să știți că sănătatea dumneavoastră mintală se poate schimba în moduri neașteptate și puteți 
deveni sinucigaș (vă gândiți să vă faceți rău sau să vă sinucideți sau să plănuiți sau să încercați să faceți 
acest lucru) în timp ce luați eslicarbazepină pentru tratamentul epilepsiei, bolilor mintale sau altor afecțiuni. 
Un număr mic de adulți și copii cu vârsta de 5 ani și peste (aproximativ 1 din 500 de persoane) care au luat 
anticonvulsivante precum eslicarbazepină pentru a trata diferite afecțiuni în timpul studiilor clinice au 
devenit suicidare în timpul tratamentului. Unii dintre acești oameni au dezvoltat gânduri și comportamente 
suicidare la o săptămână după ce au început să ia medicamentul. Există riscul să aveți modificări în 
sănătatea dumneavoastră mintală dacă luați un medicament anticonvulsivant, cum ar fi eslicarbazepina, dar 
poate exista, de asemenea, riscul ca tu să experimentezi schimbări în sănătatea ta mintală dacă starea ta nu 
este tratată. Tu și medicul dumneavoastră veți decide dacă riscurile de a lua un medicament 
anticonvulsivant sunt mai mari decât riscurile de a nu lua medicamentul. Dumneavoastră, familia 
dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră ar trebui să vă sunați imediat medicul dacă aveți oricare 
dintre următoarele simptome: atacuri de panică; agitație sau neliniște; iritabilitate, anxietate sau depresie 
noi sau agravate; acționează pe impulsuri periculoase; dificultăți de a adormi sau de a rămâne; 
comportament agresiv, furios sau violent; manie (dispoziție frenetică, anormal de excitată); vorbesc sau te 
gândești să vrei să te rănești sau să-ți închei viața; retragerea de la prieteni și familie; preocuparea cu 
moartea și moartea; dând bunuri prețioase; sau orice alte modificări neobișnuite de comportament sau de 
dispoziție.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?
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Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Eslicarbazepina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

ameţeală

dificultate cu echilibrul

mișcări rapide și repetate ale ochilor pe care nu le poți controla

oboseala excesiva

somnolenţă

slăbiciune

uitarea sau pierderea memoriei

dificultate de concentrare

gândire sau mișcare încetinită

probleme de vorbire

tremurare

tremurarea necontrolată a unei părți a corpului

greaţă

vărsături

constipație

dureri de stomac

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

infectii care vin si trec sau nu dispar

febră

vezicule

eczemă

glande umflate

răni în gură sau în jurul ochilor

urticarie

umflarea ochilor, feței, buzelor, limbii, gurii sau gâtului

răguşeală
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dificultăți de respirație sau de înghițire

convulsii care apar mai des sau sunt mai grave decât înainte

dificultate la mers

durere de cap

confuzie

iritabilitate

slăbiciune musculară sau spasme

vânătăi sau sângerări neobișnuite

îngălbenirea pielii sau a ochilor

pierderea poftei de mâncare

durere în partea dreaptă sus a stomacului

vedere încețoșată sau dublă

Eslicarbazepina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport programului online de 

raportare a evenimentelor adverse MedWatch al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj
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În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

ameţeală

greaţă

vărsături

somnolenţă

stare de spirit anormală crescută

amorțeală sau furnicături în gură

dificultăți de mers sau de coordonare

viziune dubla

convulsii care apar mai des sau sunt mai grave decât înainte

slăbiciune

durere de cap

confuzie

iritabilitate

slăbiciune musculară sau spasme

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Medicul dumneavoastră va comanda anumite teste de laborator pentru a 

verifica răspunsul organismului dumneavoastră la eslicarbazepină.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Aptiom®
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