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)יד לפי(- כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 או עוינות במיוחד, ובהתנהגותם הנפשית בבריאותם חיים מסכני או חמורים שינויים פיתחו פרמפאנל שנטלו אנשים
 התנהגות או נפש מחלת של סוג פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר. אחרים כלפי מוגברת תוקפנות
perampanel  נטילת כדי תוך ובהתנהגות הנפש בבריאות אלו שינויים לפתח ניתן כי לדעת עליך, זאת עם. תוקפנית

 צריכים שלך המטפל או משפחתך, אתה. בעבר התנהגות או הנפש בריאות עם בעיות לך היו לא מעולם אם גם
ב הטיפול במהלך האישיות או ההתנהגות, הרוח במצב כלשהם שינויים חווה אתה אם מיד שלך לרופא להתקשר

perampanel-הטיפול במהלך הנפשית בריאותך אחר מקרוב יעקוב שלך הרופא. הטיפול הפסקת לאחר חודש עד או 
 אחד חווה אתה אם. משתנה שלך המינון שבו זמן ובכל זו תרופה לקחת מתחיל אתה כאשר במיוחד-perampanel, ב

, אמון חוסר או חשודה התנהגות, עצבנות, חרדה, כעס, עוינות, תוקפנות: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים
 את להפחית עשוי שלך הרופא. זאת לעשות ניסיון או איום או אחרים הרג או פגיעה על וחשיבה זיכרון בעיות, בלבול
.התרופה את להפסיק או המינון

ב בטיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
perampanel-יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל 

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך

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

perampanel. נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 וילדים מבוגרים אצל) המוח של אחד חלק רק המערבים התקפים( חלקיים התקפים של מסוימים בסוגים לטיפול משמש.
 כלליים טוניים-קלוניים התקפים של מסוימים בסוגים לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב גם משמש הוא. ומעלה4  מגיל

Perampanel ומעלה12  מגיל וילדים מבוגרים אצל) הגוף כל את המערב התקף; מאל גרנד כהתקף בעבר שנודעו( ראשוניים
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 במוח חריגה חשמלית פעילות הפחתת ידי על פועל זה. פרכוסים נוגדי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
Perampanel

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
perampanelהרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך 

 כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( וכתרחיף כטבליה מגיעperampanel  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך
Perampanel קח. השינה לפני ביום פעם

.שווה באופן התרופה את לערבב כדי שימוש כל לפני היטב התרחיף את נער

. שלך המינון את ולמדוד להכין כדיperampanel  תרחיף עם שמגיע) הפה דרך( האוראלי המינון במזרק תמיד השתמש
.שלך המינון את למדוד כדי ביתית בכף תשתמש אל

.בשבוע מפעם יותר לא, בהדרגה המינון את ויעלהperampanel  של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא

 יותר ארוך זמן לפרק אותה לקחת או, יותר קרובות לעתים אותה לקחת, יותר גדולה מנה לקחת אין. הרגל ליצור עשוי.
Perampanel הרופא שרשם ממה

 הרופא עם לדבר מבלי ,perampanel בהדרגה שלך המינון את יקטין כנראה שלך הרופא. להחמיר עלולים שלך ההתקפים.
 לקחת תפסיק אל. אותו מרפא אינו אך במצבך לשלוט לעזור עשויperampanel  לקחת פתאום תפסיק אם. שלך

Perampanel

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

perampanel, נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-perampanel, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

perampanelהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל. פומי בתרחיף או.

 הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
(Seconal);  וסקוברביטל פנוברביטל כגון ברביטורטים; דיכאון נוגדות תרופות: הבאים מהדברים אחד כל את לציין

, טגרטול, קרבטרול( קרבמזפין כגון להתקפים תרופות; וכאבים נפש מחלות, והצטננות שיעול, חרדה, לאלרגיות תרופות
טופמקס( וטופירמט) מיסולין( פרימידון), פניטק, דילנטין( פניטואין), אוקסטלר, טרילפטאל( אוקסקרבזפין), אקווטרו

;rifampin )Rifadin( ;(התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. הרגעה וכדורי; שינה כדורי; הרגעה תרופות 
 עם אינטראקציה לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך

,perampanelלוקח שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד אז,

מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי של היעילות את להפחית עשויperampanel  כי לדעת עליך

אחר מניעה באמצעי השתמש. לבונורגסטרל המכילים) שתלים או טבעות,
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 אם בטוח אינך אם הרוקח או הרופא את שאל. הסופית המנה לאחר אחד חודש ובמשךperampanel  נטילת בזמן
.לבונורגסטרל מכילים שלך מניעה אמצעי

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 פעם השתמשת או משתמש אתה אם, אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה אם שלך לרופא ספר
 פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. מרשם בתרופות המידה על יתר השתמשת אם או, רחוב בסמי

.כבד או כליות במחלת

perampanel,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

 להגביר עלול זה. משקל ושיווי בקואורדינציה ובעיות ישנוניות, לסחרחורת לגרום עלולperampanel  כי לדעת עליך
 או מכונות להפעיל, במכונית לנהוג אין. קשיש אתה אם במיוחד, חמורה לפציעה לגרום שעלולות לנפילות הסיכון את

.עליך משפיעה התרופה כיצד שתדע עד תיאום או ערנות הדורשות בפעילויות להשתתף

 יכול אלכוהולperampanel.  לוקח שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
perampanel. של הלוואי תופעות את להחמיר

 על מחשבה( לאובדני להפוך עלול ואתה צפויות בלתי בדרכים להשתנות עשויה שלך הנפשית שהבריאות לדעת עליך
5  מגיל וילדים מבוגרים של קטן מספר. פרמפאנל נוטל שאתה בזמן) זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה
 קליניים מחקרים במהלך שונים במצבים לטיפול פרמפאנל כמו פרכוסים נוגדי שנטלו) אנשים500  מתוך-1 כ( ומעלה
 שהחלו לאחר שבוע כבר אובדניות והתנהגות מחשבות פיתחו הללו מהאנשים חלק. הטיפול במהלך לאובדניים הפכו
 פרכוסים נוגדת תרופה נוטל אתה אם שלך הנפשית בבריאות שינויים לחוות עלול שאתה סיכון קיים. התרופה את ליטול
 שלך והרופא אתה. יטופל לא מצבך אם שלך הנפשית בבריאות שינויים שתחווה סיכון גם ייתכן אךperampanel,  כגון

 משפחתך, אתה. התרופה נטילת אי של מהסיכונים יותר גדולים פרכוסים נוגדת תרופה בנטילת הסיכונים אם תחליטו
 או תסיסה; פאניקה התקפי: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד שלך לרופא להתקשר צריכים שלך המטפל או
; ישן להישאר או להירדם קושי; מסוכנים דחפים לפי פועל; דיכאון או חרדה, מחמירה או חדשה עצבנות; שקט אי

 לפגוע רצון על מחשבה או דיבור); חריג באופן נרגש, מטורף רוח מצב( מאניה; אלימה או כועסת, תוקפנית התנהגות
 יודעים שלך המטפל או שהמשפחה ודא. הרוח במצב או בהתנהגות אחר חריג שינוי כל או; חייך את לסיים או בעצמך
.בעצמך לטיפול לפנות מסוגל אינך אם לרופא להתקשר יכולים שהם כך, חמורים להיות עלולים תסמינים אילו

?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

 אם. שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג
.לרופא פנה, אחת ממנה יותר פספסת

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

ספינינג תחושת או סחרחורת

נּומהָ
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עצירות

בחילה

הקֲָאָה

ראֹׁש ּכאְבֵ

עייפות

במשקל עלייה

נרִגנָּות

חּולׁשהָ

בקואורדינציה בעיות

מפרקים או גב, שרירים כאבי

התחושה או המישוש בחוש ירידה

כפולה או מטושטשת ראייה

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
 והתקשר פרמפאנל ליטול הפסק, מיוחדים זהירות ואמצעי' חשובה אזהרה' בסעיפים המפורטים

:חירום רפואי טיפול קבל או שלך לרופא מיד

כהה שתן או; עיניים או עור של צהוב; נשימה קוצר; ברגליים או בפנים נפיחות; נפוחות בלוטות או חום; כוורות; פריחה

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

 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
 יום90  בשימוש שאינו תרחיף כל השלך. התרחיף את להקפיא אין). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק
.לראשונה הבקבוק פתיחת לאחר

 ואלו שבועי גלולות משמר 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

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
ה, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם
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 פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך
 של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות

יתר מנת/חירום במקרה

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

הרוח במצב או בהתנהגות חריגים שינויים

תסיסה

אגרסיבית התנהגות

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 מספר רק מרשמים למלא ניתן. מבוקר חומר הואPerampanel . שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שאלות לך יש אם הרוקח את שאל; פעמים של מצומצם

 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

Fycompa®

15/12/2018-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

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
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http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
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לבריאות הלאומיים המכונים
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