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Есликарбазепин
произнася се като (es'' li kar baz' e peen)

защо е предписано това лекарство?

Eslicarbazepine се използва в комбинация с други лекарства за контролиране на фокални (парциални) припадъци 

(гърчове, които включват само една част от мозъка). Eslicarbazepine е в клас лекарства, наречени антиконвулсанти. 

Действа чрез намаляване на необичайната възбуда в мозъка.

как трябва да се използва това лекарство?

Eslicarbazepine се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено е необходимо Вашият лекар или фармацевт да обясни 

всяка част, която не разбирате. Вземете есликарбазепин точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го 

приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Можете да поглъщате таблетките цели или да ги смачкате.

Вашият лекар вероятно ще Ви започне с ниска доза есликарбазепин и ще увеличи дозата Ви след 1 седмица. Вашият лекар може 

да увеличи дозата Ви отново поне 1 седмица по-късно, ако е необходимо, за да контролира гърчовете Ви.

Есликарбазепин може да ви помогне да контролирате припадъците, но няма да излекува състоянието ви. Продължете да 

приемате есликарбазепин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на есликарбазепин, без да говорите с Вашия лекар, 

дори ако получите сериозни нежелани реакции като необичайни промени в поведението или настроението. Ако внезапно спрете 

приема на есликарбазепин, припадъците Ви може да се случват по-често или да се влошат. Вашият лекар вероятно ще намали 

дозата Ви постепенно.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за 

лекарства), когато започнете лечение с есликарбазепин и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете 

внимателно информацията и попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите 

уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://

www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) или уебсайта на производителя, за да получите ръководството за 

лекарства.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.
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какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете есликарбазепин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към есликарбазепин, окскарбазепин (Oxtellar XR, 
Trileptal), други лекарства или някоя от съставките на акокарбазепин таблетки. Посъветвайте се с вашия 
фармацевт или проверете ръководството за лекарства за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin, Jantoven); хормонални контрацептиви 
(хапчета за контрол на раждаемостта, пластири, пръстени, импланти, инжекции и вътрематочни устройства); други 
лекарства за гърчове като карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Epitol, Tegretol, Teril), клобазам (Onfi), окскарбазепин 
(Oxtellar XR, Trileptal), фенобарбитал, фенитоин (Dilantin, Phenytek) или примидон (Mysoline); омепразол (Prilosec, в 
Zegerid); симвастатин (Zocor, в Simcor, във Vytorin); и розувастатин (Crestor). Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали чернодробно или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако използвате хормонални 

контрацептиви, трябва да знаете, че този тип контрол на раждаемостта може да не работи добре, когато се използва с 

есликарбазепин. Не трябва да използвате хормонални контрацептиви като единствен метод за контрол на раждаемостта, 

докато приемате есликарбазепин. Говорете с Вашия лекар за методите за контрол на раждаемостта, които ще работят за Вас. 

Ако забременеете, докато приемате есликарбазепин, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че есликарбазепин може да Ви направи сънливи. Не шофирайте и не работете с машини, 
докато не разберете как ви влияе това лекарство.

трябва да знаете, че психичното Ви здраве може да се промени по неочаквани начини и може да станете 
склонни към самоубийство (да мислите за самонараняване или самоубийство или да планирате или се 
опитвате да го направите), докато приемате есликарбазепин за лечение на епилепсия, психично 
заболяване или други състояния. Малък брой възрастни и деца на 5 и повече години (около 1 на 500 
души), които са приемали антиконвулсанти като есликарбазепин за лечение на различни състояния по 
време на клинични проучвания, стават суицидни по време на лечението си. Някои от тези хора развиха 
суицидни мисли и поведение още една седмица след като започнаха да приемат лекарството. Съществува 
риск да изпитате промени в психичното си здраве, ако приемате антиконвулсивно лекарство като 
есликарбазепин, но също така може да има риск да изпитате промени в психичното си здраве, ако 
състоянието ви не се лекува. Вие и Вашият лекар ще решите дали рисковете от приема на 
антиконвулсанти са по-големи от рисковете от не приемане на лекарството. Вие, вашето семейство или 
вашият болногледач трябва незабавно да се обадите на Вашия лекар, ако изпитате някой от следните 
симптоми: пристъпи на паника; възбуда или безпокойство; нова или влошаваща се раздразнителност, 
тревожност или депресия; действа на опасни импулси; затруднено заспиване или заспиване; агресивно, 
гневно или насилствено поведение; мания (безумно, необичайно възбудено настроение); говорене или 
мислене за желанието да се нараните или да сложите край на живота си; оттегляне от приятели и 
семейство; загриженост за смъртта и умирането; раздаване на ценни вещи; или всякакви други 
необичайни промени в поведението или настроението.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?
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Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Eslicarbazepine може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезне:

световъртеж

затруднения с баланса

бързи, повтарящи се движения на очите, които не можете да контролирате

прекомерна умора

сънливост

слабост

забравяне или загуба на памет

затруднена концентрация

забавено мислене или движение

проблеми с говора

треперене

неконтролируемо треперене на част от тялото

гадене

повръщане

запек

стомашни болки

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

инфекции, които идват и си отиват или не изчезват

треска

мехури

обрив

подути жлези

рани в устата или около очите

копривна треска

подуване на очите, лицата, устните, езика, устата или гърлото

дрезгавост
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затруднено дишане или преглъщане

гърчове, които се случват по-често или са по-лоши от преди

затруднено ходене

главоболие

объркване

раздразнителност

мускулна слабост или спазми

необичайни синини или кървене

пожълтяване на кожата или очите

загуба на апетит

болка в горната дясна част на стомаха

замъглено или двойно виждане

Eslicarbazepine може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране
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В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

световъртеж

гадене

повръщане

сънливост

необичайно повишено настроение

изтръпване или изтръпване в устата

затруднено ходене или с координация

двойно виждане

гърчове, които се случват по-често или са по-лоши от преди

слабост

главоболие

объркване

раздразнителност

мускулна слабост или спазми

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания, за да 

провери реакцията на тялото ви към есликарбазепин.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Аптиом®

Последна редакция - 15.02.2017 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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