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לקוסמיד הזרקת
mide) sa koe'(la - כ מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 מבוגרים אצל) המוח של אחד חלק רק המערבים התקפים( חלקיים בהתקפים לשליטה משמשתLacosamide  הזרקת
 תרופות עם בשילוב גם משמשתLacosamide  הזרקת. הפה דרך תרופות לקחת יכולים שאינם ומעלה חודש מגיל וילדים
 כל את המערב התקף; מאל גראנד כהתקף בעבר שנודעו( ראשוניים כלליים טוניים-קלוניים בהתקפים לשלוט כדי אחרות

 תרופות של בקבוצה היא לקוסמיד הזרקת. הפה דרך תרופות לקחת יכולים שאינם ומעלה4  מגיל וילדים במבוגרים) הגוף
.במוח חריגה חשמלית פעילות הפחתת ידי על פועל זה. פרכוסים נוגדי הנקראות

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

60  עד30  של תקופה פני על לאט כלל בדרך מוזרק זה). לווריד( ורידי תוך למתן) נוזל( כתמיסה מגיעה לקוסמיד הזרקת
 למבוגרים או לילדים ביום פעמיים כלל בדרך ניתן זה. הצורך במידת למבוגרים דקות15  מעל או, ומבוגרים לילדים דקות

 פה תמיסת או לקוסמיד טבליות ליטול מסוגל אינך עוד כל פחות או) פאונד(13  ג"ק6  השוקלים לילדים ביום פעמים3  או
.הפה דרך

 לקוסמיד בהזרקת תשתמש אם. בבית בתרופה להשתמש יכול שאתה או חולים בבית לקוסמיד זריקת לקבל יכול אתה
 שירותי ספק את ושאל, האלה ההנחיות את מבין שאתה ודא. התרופה את להחדיר כיצד לך יראה שלך הרופא, בבית

.לקוסמיד בהזרקת כלשהן בעיות לך יש אם לעשות מה שלך הרופא את שאל. כלשהן שאלות לך יש אם שלך הבריאות

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

 של המלאה התועלת את שתרגיש עד יותר או שבועות מספר שיחלפו ייתכן. אותו ירפא לא אך במצבך לשלוט לעזור עשוי.
שלך הרופא עם לדבר מבלי בלקוסמיד להשתמש תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם בלקוסמיד להשתמש המשך. לקוסמיד

, בלקוסמיד להשתמש לפתע תפסיק אם. הרוח במצב או בהתנהגות חריגים שינויים כגון לוואי תופעות חווה אתה אם גם,
Lacosamide בהדרגה שלך המינון את יקטין כנראה שלך הרופא. יותר קרובות לעתים להתרחש עשויים שלך ההתקפים

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

,לקוסמיד בהזרקת השימוש לפני
 שאל. לקוסמיד בהזרקת מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, ללקוסמיד אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
ב(atenolol ,Tenormin  כגון בטא חוסמי: הבאים מהדברים אחד כל את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

XL(, nadolol )Corgard( ,(Tenoretic- labetalol )Trandate(, metoprolol )Lopressor, Toprolו

;propranolol )Hemangeol, Inderal(-אמלודיפין כגון סידן תעלות חוסמי  ,Norvasc)ב ,Caduet-ב ,Lotrel-ב

,Exforge-אחרים ,( diltiazem ,Cardizem, Cartia, Tiazac)אחרים ,(
felodipine, isradipine, nicardipine, nifedipine )Procardia(, nimodipine )Nymalize(, nisoldipine)סולאר  ,(

), לנוקסין( דיגוקסין), פאסרון, נקסטרון( אמיודרון כמו סדיר לא לדופק ותרופות); בטארקה, ורלאן, קלאן( ו-ורפמיל
 וסוטלול), בנואדקסטה(quinidine ), ריתמול( פרופאנון), טמבוקור( פלקאיניד), מולטאק( דרונדרון

.(Betapace, Sorine, Sotylize)עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 
 לספר הקפידו לכן, לקוסמיד עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא

 יתר בשימוש או רחוב בסמי השתמשת, אלכוהול של גדולות כמויות שתית או כרגע אתה אם שלך לרופא ספר
 התנהגות או מחשבות, רוח במצב בעיות, בדיכאון פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. מרשם בתרופות
 ידי על שנגרם עצבי נזק( סוכרתית נוירופתיה; אחרות לב בעיות או, לב ספיקת אי; לב התקף; סדיר לא דופק; אובדנית

.כליות או כבד מחלת או); סוכרת

 בהזרקת השימוש בזמן להריון נכנס אתה אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר, לקוסמיד

 לבעיות או מטושטשת לראייה לגרום ועלולה ישנונית או לסחרחורת לך לגרום עלולה לקוסמיד שהזרקת לדעת עליך
 עד תיאום או ערנות הדורשות בפעילויות להשתתף או מכונות להפעיל, במכונית לנהוג אין. משקל ושיווי בקואורדינציה

.עליך משפיעה התרופה כיצד שתדע

 מחשבה( לאובדני להפוך עלול ואתה צפויות בלתי בדרכים להשתנות עשויה שלך הנפשית שהבריאות לדעת צריך אתה
 של קטן מספר. לקוסמיד בהזרקת משתמש שאתה בזמן) זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה על

 במצבים לטיפול לקוסמיד זריקת כמו פרכוסים נוגדי שנטלו) אנשים500  מתוך-1 כ( ומעלה5  מגיל וילדים מבוגרים
 והתנהגות מחשבות פיתחו הללו מהאנשים חלק. הטיפול במהלך להתאבדות הפכו קליניים מחקרים במהלך שונים

 שלך הנפשית בבריאות שינויים לחוות עלול שאתה סיכון קיים. התרופה את ליטול שהחלו לאחר שבוע כבר אובדניות
 שלך הנפשית בבריאות שינויים שתחווה סיכון גם ייתכן אך, לקוסמיד זריקת כגון פרכוסים נוגדת תרופה נוטל אתה אם
 מהסיכונים יותר גדולים פרכוסים נוגדת תרופה בנטילת הסיכונים אם תחליטו שלך והרופא אתה. יטופל לא מצבך אם
 אחד חווה אתה אם מיד שלך לרופא להתקשר צריכים שלך המטפל או משפחתך, אתה. התרופה נטילת אי של

 לפי פועל; דיכאון או חרדה, מחמירה או חדשה עצבנות; שקט אי או תסיסה; פאניקה התקפי: הבאים מהתסמינים
 נרגש, מטורף רוח מצב( מאניה; אלימה או כועסת, תוקפנית התנהגות; ישן להישאר או להירדם קושי; מסוכנים דחפים
 במצב או בהתנהגות אחר חריג שינוי כל או; חייך את לסיים או בעצמך לפגוע רצון על חשיבה או דיבור); חריג באופן
 לרופא להתקשר יכולים שהם כך, חמורים להיות עלולים תסמינים אילו יודעים שלך המטפל או שהמשפחה ודא. הרוח

.בעצמך לטיפול לפנות יכול אינך אם

 אתה כאשר במיוחד, סדיר לא דופק או התעלפות, סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלולה לקוסמיד שהזרקת לדעת עליך
 לרופא והתקשר, יותר טוב שתרגיש עד מורמות רגליים עם שכב, אלה תסמינים מפתח אתה אם. משכיבה מדי מהר קם

.מיד שלך

/a609029.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/5



MedlinePlus של תרופות על מידע: לקוסמיד הזרקת14/4/2215:45,

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

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

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה במנה השתמש
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה במנה להשתמש אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלולה לקוסמיד הזרקת
:חולף לא או חמור הללו

בחילה

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

יבש פה

בפה עקצוץ או תחושה חוסר

כפולה או מטושטשת ראייה

נשלטות בלתי עיניים תנועות

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

נּומהָ

מהגוף חלק של נשלט בלתי רעד

הליכה או משקל שיווי, בקואורדינציה בעיות

חּולׁשהָ

עקִצּוץ

ההזרקה במקום נוחות אי או כאב, גירוי, אדמומיות

 אלה או, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המפורטים

דופק או מהיר דופק או דופק

נשימה קוצר

איטי דופק

בחזה כאב

התִעלַפְּות

והעיניים השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

/a609029.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov3/5



MedlinePlus של תרופות על מידע: לקוסמיד הזרקת14/4/2215:45,

חום

פריחה

עייפות

העיניים או העור של הצהבה

כהה שתן

 השימוש בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלולה לקוסמיד הזרקת
.זו בתרופה

 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

 כיצד מבין שאתה ודא. ההוראות לפי רק התרופה את אחסן. שלך התרופה את לאחסן איך לך יגיד שלך הרופא
.כראוי שלך התרופה את לאחסן

. 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

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

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 רק מרשמים למלא ניתן. מבוקר חומר היא לקוסמיד הזרקת. שלך בתרופות להשתמש אחר אחד לאף תיתן אל
.שאלות לך יש אם הרוקח את שאל; פעמים של מצומצם מספר

 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
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רנד שמות

Vimpat®IV

15/12/2021-  אחרון עדכון

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

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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