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eslikarbazepin
(es'' li kar baz' e peen) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Eslikarbazepin, fokal (kısmi) nöbetleri (beynin sadece bir bölümünü içeren nöbetler) kontrol etmek için 
diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Eslikarbazepin, antikonvülsanlar adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyindeki 
anormal heyecanı azaltarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Eslikarbazepin, ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Anlamadığınız herhangi bir kısmı açıklamak için genellikle 
doktorunuz veya eczacınız olur. Eslikarbazepini aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla 
veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tabletleri bütün olarak yutabilir veya ezebilirsiniz.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda eslikarbazepin ile başlayacak ve 1 hafta sonra dozunuzu artıracaktır. 

Doktorunuz nöbetlerinizi kontrol altına almak için gerekirse en az 1 hafta sonra dozunuzu tekrar artırabilir.

Eslikarbazepin nöbetlerinizi kontrol etmenize yardımcı olabilir ancak durumunuzu iyileştirmez. Kendinizi iyi 
hissetseniz bile eslikarbazepin almaya devam edin. Alışılmadık davranış veya ruh hali değişiklikleri gibi ciddi yan 
etkiler yaşasanız bile, doktorunuzla konuşmadan eslikarbazepin almayı bırakmayın. Eslikarbazepin almayı aniden 
bırakırsanız, nöbetleriniz daha sık olabilir veya daha da kötüleşebilir. Doktorunuz muhtemelen dozunuzu kademeli 
olarak azaltacaktır.

Eslikarbazepin ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her tekrar doldurduğunuzda doktorunuz veya eczacınız 
size üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir 
sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de ziyaret 
edebilirsiniz (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) veya İlaç Rehberini edinmek için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Eslikarbazepin almadan önce,

eslikarbazepin, okskarbazepin (Oxtellar XR, Trileptal), diğer ilaçlar veya eslikarbazepin 
tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. 
Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna bakın.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
varfarin (Coumadin, Jantoven) gibi antikoagülanlar ('kan sulandırıcılar'); hormonal kontraseptifler (doğum 
kontrol hapları, yamalar, halkalar, implantlar, enjeksiyonlar ve rahim içi araçlar); karbamazepin (Carbatrol, 
Equetro, Epitol, Tegretol, Teril), klobazam (Onfi), okskarbazepin (Oxtellar XR, Trileptal), fenobarbital, fenitoin 
(Dilantin, Phenytek) veya primidon (Mysoline) gibi nöbetler için diğer ilaçlar; omeprazol (Prilosec, 
Zegerid'de); simvastatin (Zocor, Simcor'da, Vytorin'de); ve rosuvastatin (Crestor). Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Karaciğer veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyiniz.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Hormonal 
kontraseptif kullanıyorsanız, bu tür doğum kontrolünün eslikarbazepin ile birlikte kullanıldığında iyi sonuç 
vermeyebileceğini bilmelisiniz. Eslikarbazepin alırken tek doğum kontrol yönteminiz olarak hormonal 
kontraseptifleri kullanmamalısınız. Sizin için işe yarayacak doğum kontrol yöntemleri hakkında doktorunuzla 
konuşun. Eslikarbazepin alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

eslikarbazepinin uykunuzu getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar 
araba veya makine kullanmayın.

Epilepsi, akıl hastalığı veya diğer durumların tedavisi için eslikarbazepin alırken, ruh sağlığınızın 
beklenmedik şekillerde değişebileceğini ve intihara meyilli olabileceğinizi (kendinize zarar vermeyi veya 
öldürmeyi düşünmeyi veya bunu yapmayı planlamayı veya yapmayı denemeyi) bilmelisiniz. Klinik 
çalışmalar sırasında çeşitli durumları tedavi etmek için eslikarbazepin gibi antikonvülzanlar alan az 
sayıda yetişkin ve 5 yaş ve üstü çocuk (yaklaşık 500 kişiden 1'i), tedavileri sırasında intihara meyilli 
olmuştur. Bu insanlardan bazıları, ilacı almaya başladıktan bir hafta sonra intihar düşünceleri ve 
davranışları geliştirdi. Eslikarbazepin gibi bir antikonvülzan ilaç kullanıyorsanız, ruh sağlığınızda 
değişiklik yaşama riskiniz vardır. ancak durumunuz tedavi edilmezse ruh sağlığınızda değişiklikler 
yaşama riskiniz de olabilir. Bir antikonvülzan ilaç almanın risklerinin, ilacı almamanın risklerinden daha 
büyük olup olmadığına siz ve doktorunuz karar vereceksiniz. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini 
yaşarsanız, siz, aileniz veya bakıcınız hemen doktorunuzu aramalısınız: panik atak; ajitasyon veya 
huzursuzluk; yeni veya kötüleşen sinirlilik, kaygı veya depresyon; tehlikeli dürtülere göre hareket 
etmek; düşme veya uykuda kalma zorluğu; saldırgan, öfkeli veya şiddet içeren davranışlar; mani (çılgın, 
anormal derecede heyecanlı ruh hali); kendine zarar vermek ya da hayatına son vermek hakkında 
konuşmak ya da düşünmek; arkadaşlardan ve aileden çekilme; ölüm ve ölmekle meşgul olma; değerli 
eşyalarını vermek; veya davranış veya ruh halindeki diğer olağandışı değişiklikler.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?
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Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Eslikarbazepin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

baş dönmesi

dengede zorluk

kontrol edemediğiniz hızlı, tekrarlanan göz hareketleri

aşırı yorgunluk

uyku hali

zayıflık

unutkanlık veya hafıza kaybı

Konsantrasyon zorluğu

yavaş düşünme veya hareket

konuşma sorunları

titreme

vücudun bir bölümünün kontrol edilemeyen sallanması

mide bulantısı

kusma

kabızlık

karın ağrısı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

gelip giden veya gitmeyen enfeksiyonlar

ateş

kabarcıklar

döküntü

şişmiş bezler

ağızda veya göz çevresinde yaralar

kurdeşen

gözlerin, yüzlerin, dudakların, dilin, ağzın veya boğazın şişmesi

ses kısıklığı
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nefes alma veya yutma zorluğu

daha sık meydana gelen veya öncekinden daha kötü olan nöbetler

yürüme zorluğu

baş ağrısı

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

sinirlilik

kas zayıflığı veya spazmları

olağandışı morarma veya kanama

cilt veya gözlerin sararması

iştah kaybı

midenin sağ üst kısmında ağrı

bulanık veya çift görme

Eslikarbazepin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

n acil/aşırı doz vakası
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Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
baş dönmesi

mide bulantısı

kusma

uyku hali

anormal yüksek ruh hali

ağızda uyuşma veya karıncalanma

yürüme zorluğu veya koordinasyon

çift   görme

daha sık meydana gelen veya öncekinden daha kötü olan nöbetler

zayıflık

baş ağrısı

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

sinirlilik

kas zayıflığı veya spazmları

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Doktorunuz vücudunuzun eslikarbazepin'e verdiği yanıtı 

kontrol etmek için bazı laboratuvar testleri isteyecektir.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

uygun®
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Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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