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Лакозамид инжекция
произнася се като (la koe' sa mide)

защо е предписано това лекарство?

Инжектирането на лакозамид се използва за контролиране на парциални гърчове (гърчове, които включват само една част от 

мозъка) при възрастни и деца на възраст 1 месец и повече, които не могат да приемат перорални лекарства. Инжектирането на 

лакозамид също се използва в комбинация с други лекарства за контролиране на първични генерализирани тонично-клонични 

припадъци (известни преди като голям припадък; гърч, който включва цялото тяло) при възрастни и деца на възраст 4 и повече 

години, които не могат да приемат перорални лекарства. Инжектирането на лакозамид е в клас лекарства, наречени 

антиконвулсанти. Действа чрез намаляване на анормалната електрическа активност в мозъка.

как трябва да се използва това лекарство?

Инжектирането на лакозамид се предлага като разтвор (течност), който се прилага интравенозно (във вена). Обикновено се 

инжектира бавно за период от 30 до 60 минути при деца и възрастни или над 15 минути при възрастни, ако е необходимо. 

Обикновено се прилага два пъти дневно при деца или възрастни или 3 пъти дневно за деца с тегло 6 kg (13 паунда) или по-

малко, докато не можете да приемате лакозамид таблетки или перорален разтвор през устата.

Може да получите инжекция с лакозамид в болница или да използвате лекарството у дома. Ако ще използвате инжекция с 

лакозамид у дома, вашият доставчик на здравни услуги ще ви покаже как да влеете лекарството. Уверете се, че разбирате 

тези указания и попитайте вашия доставчик на здравни услуги, ако имате въпроси. Посъветвайте се с вашия доставчик на 

здравни услуги какво да правите, ако имате проблеми с инфузията на лакозамид.

Вашият лекар вероятно ще Ви започне с ниска доза лакозамид и постепенно ще увеличава дозата Ви, не по-

често от веднъж седмично.

Лакозамидът може да ви помогне да контролирате състоянието си, но няма да го излекува. Може да отнеме няколко седмици или повече, 

преди да почувствате пълната полза от лакозамид. Продължете да използвате лакозамид, дори ако се чувствате добре. Не спирайте да 

използвате лакозамид, без да говорите с Вашия лекар, дори ако получите нежелани реакции като необичайни промени в поведението или 

настроението. Ако внезапно спрете да използвате лакозамид, гърчовете ви може да се случват по-често. Вашият лекар вероятно ще 

намали дозата Ви постепенно.

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 използвате инжекция с лакозамид,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към лакозамид, други лекарства или някоя от съставките на 

инжекцията с лакозамид. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства за списък на 

съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други 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: бета блокери като атенолол (Tenormin, в Tenoretic), лабеталол (Trandate), 
метопролол (Lopressor, Toprol XL), надолол (Corgard) и пропранолол (Hemangeol, Inderal); блокери на калциевите 
канали като амлодипин (Norvasc, в Caduet, в Lotrel, в Exforge, други), дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac, други), 
фелодипин, израдипин, никардипин, нифедипин (Procardia), нимодипин (Nymalize), нимодипин (Nymalize), Sular) 
и верапамил (Calan, Verelan, в Tarka); и лекарства за неравномерен сърдечен ритъм като амиодарон (Nexterone, 
Pacerone), дигоксин (Lanoxin), дронедарон (Multaq), флекаинид (Tambocor), пропафенон (Rythmol), хинидин (в 
Nuedexta) и соталол (Betapace, Sorine, Sotylize). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите 
лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много други лекарства също могат да 
взаимодействат с лакозамид, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за всички лекарства, които 
приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

уведомете Вашия лекар, ако в момента или някога сте пили големи количества алкохол, употребявали улични наркотици или прекомерно 

използвали лекарства, отпускани с рецепта. Също така уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали депресия, проблеми с 

настроението, мисли за самоубийство или поведение; неравномерен сърдечен ритъм; сърдечен удар; сърдечна недостатъчност или други 

сърдечни проблеми; диабетна невропатия (увреждане на нервите, причинено от диабет); или чернодробно или бъбречно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
използвате инжекция с лакозамид, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че инжектирането на лакозамид може да Ви замая или да Ви замая и може да причини замъглено 
зрение или проблеми с координацията и баланса. Не шофирайте, не работете с машини и не участвайте в дейности, 
изискващи бдителност или координация, 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 използвате инжекция с лакозамид. Малък брой възрастни и деца на възраст 5 и повече години (около 1 на 500 
души), които са приемали антиконвулсанти като инжекция лакозамид 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 1 седмица след като започнаха да приемат лекарството. Съществува риск да изпитате промени в 
психичното си здраве, ако приемате антиконвулсивно лекарство, като инжекция с лакозамид, 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; трудно заспиване или оставане на 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; или всякакви други необичайни промени в поведението 
или настроението. Уверете се, че вашето семейство или болногледач знаят кои симптоми могат да бъдат сериозни, за 
да могат да се обадят на лекар, ако не можете сами да потърсите лечение.

трябва да знаете, че инжектирането на лакозамид може да причини замаяност, замаяност, припадък или 
неравномерен пулс, особено когато ставате твърде бързо от легнало положение. Ако развиете тези симптоми, 
легнете с повдигнати крака, докато се почувствате по-добре, и незабавно се обадете на Вашия лекар.
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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?

Използвайте 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 използвайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Инжектирането на лакозамид може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако 

някой от тези симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

диария

суха уста

изтръпване или изтръпване в устата

замъглено или двойно виждане

неконтролируеми движения на очите

световъртеж

главоболие

сънливост

неконтролируемо треперене на част от тялото

проблеми с координацията, баланса или ходенето

слабост

сърбеж

зачервяване, дразнене, болка или дискомфорт на мястото на инжектиране

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар:

бърз или удрящ сърдечен ритъм или пулс

недостиг на въздух

бавен пулс

болка в гърдите

припадък

подуване на лицето, гърлото, езика, устните и очите
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треска

обрив

умора

пожълтяване на кожата или очите

тъмна урина

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

докато използвате 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?

Вашият доставчик на здравни услуги ще ви каже как да съхранявате вашето лекарство. Съхранявайте лекарствата си само 

според указанията. Уверете се, че разбирате как да съхранявате правилно лекарствата си.

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.

n случай на спешен случай/предозиране

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.

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да използва вашето лекарство. Инжектирането на лакозамид е контролирано вещество. 

Рецептите могат да се презареждат само ограничен брой пъти; попитайте Вашия фармацевт, ако имате въпроси.

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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609029.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 15:45 ч Инжекция с лакозамид: Информация за лекарствата MedlinePlus
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