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Iniksyon ng Lacosamide
binibigkas bilang (la koe' sa mide)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang lacosamide injection ay ginagamit upang kontrolin ang mga partial onset seizure (mga seizure na kinasasangkutan lamang ng isang bahagi ng 

utak) sa mga nasa hustong gulang at bata na 1 buwang gulang at mas matanda pa na hindi makakainom ng mga gamot sa bibig. Ginagamit din 

ang iniksyon ng Lacosamide kasama ng iba pang mga gamot upang kontrolin ang mga pangunahing pangkalahatang tonic-clonic na seizure 

(dating kilala bilang isang grand mal seizure; seizure na kinasasangkutan ng buong katawan) sa mga matatanda at bata na 4 taong gulang at mas 

matanda na hindi maaaring uminom ng mga gamot sa bibig. Ang lacosamide injection ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na 

anticonvulsant. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapababa ng abnormal na aktibidad ng kuryente sa utak.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang lacosamide injection ay dumarating bilang isang solusyon (likido) na ibibigay sa intravenously (sa isang ugat). Ito ay kadalasang iniiniksyon 

nang dahan-dahan sa loob ng 30 hanggang 60 minuto sa mga bata at matatanda, o higit sa 15 minuto sa mga matatanda kung kinakailangan. 

Karaniwan itong ibinibigay dalawang beses sa isang araw sa mga bata o matatanda o 3 beses araw-araw para sa mga bata na tumitimbang ng 6 

kg (13 pounds) o mas mababa hangga't hindi ka makakainom ng lacosamide tablets o oral solution sa pamamagitan ng bibig.

Maaari kang makatanggap ng lacosamide injection sa isang ospital o maaari mong gamitin ang gamot sa bahay. Kung gagamit ka ng lacosamide injection sa 

bahay, ipapakita sa iyo ng iyong health care provider kung paano i-infuse ang gamot. Tiyaking naiintindihan mo ang mga direksyong ito, at tanungin ang 

iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung mayroon kang anumang mga katanungan. Tanungin ang iyong tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan kung ano ang gagawin kung mayroon kang anumang mga problema sa paglalagay ng lacosamide injection.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng lacosamide at unti-unting taasan ang iyong dosis, hindi mas madalas 

kaysa sa isang beses sa isang linggo.

Maaaring makatulong ang Lacosamide na kontrolin ang iyong kondisyon ngunit hindi ito mapapagaling. Maaaring tumagal ng ilang linggo o mas matagal bago mo 

maramdaman ang buong benepisyo ng lacosamide. Ipagpatuloy ang paggamit ng lacosamide kahit na mabuti ang pakiramdam mo. Huwag huminto sa paggamit ng 

lacosamide nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor, kahit na nakakaranas ka ng mga side effect tulad ng mga hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood. 

Kung bigla kang huminto sa paggamit ng lacosamide, ang iyong mga seizure ay maaaring mangyari nang mas madalas. Malamang na babawasan ng iyong doktor ang 

iyong dosis nang paunti-unti.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.
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hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago gamitin ang lacosamide injection,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa lacosamide, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa lacosamide injection. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga 

sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, 
nutritional supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang 
alinman sa mga sumusunod: beta blocker gaya ng atenolol (Tenormin, sa Tenoretic), labetalol (Trandate), metoprolol 
(Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard), at propranolol (Hemangeol, Inderal); calcium channel blockers tulad ng 
amlodipine (Norvasc, sa Caduet, sa Lotrel, sa Exforge, iba pa), diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, iba pa), felodipine, 
isradipine, nicardipine, nifedipine (Procardia), nimodipine (Nymalize), nisoldipine ( Sular), at verapamil (Calan, Verelan, 
sa Tarka); at mga gamot para sa hindi regular na tibok ng puso tulad ng amiodarone (Nexterone, Pacerone), digoxin 
(Lanoxin), dronedarone (Multaq), flecainide (Tambocor), propafenone (Rythmol), quinidine (sa Nuedexta), at sotalol 
(Betapace, Sorine, Sotylize). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o 
subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring makipag-
ugnayan sa lacosamide, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iyong 
iniinom, kahit na ang mga hindi lumilitaw sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung kasalukuyan o nakainom ka na ng maraming alkohol, gumamit ng mga gamot sa kalye, o labis na 

ginagamit na mga iniresetang gamot. Sabihin din sa iyong doktor kung mayroon ka o nagkaroon na ng depresyon, mga problema 

sa mood, mga pag-iisip o pag-uugali ng pagpapakamatay; isang hindi regular na tibok ng puso; isang atake sa puso; pagpalya ng 

puso, o iba pang mga problema sa puso; diabetic neuropathy (pinsala sa nerbiyos na dulot ng diabetes); o sakit sa atay o bato.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
gumagamit ng lacosamide injection, tawagan ang iyong doktor.

dapat mong malaman na ang lacosamide injection ay maaaring makapagdulot sa iyo ng pagkahilo o pag-aantok at maaaring magdulot ng malabong 

paningin o mga problema sa koordinasyon at balanse. Huwag magmaneho ng kotse, magpatakbo ng makinarya, o lumahok sa mga aktibidad na 

nangangailangan ng pagkaalerto o koordinasyon hanggang sa malaman mo kung paano ka naaapektuhan ng gamot na ito.

dapat mong malaman na ang iyong kalusugan sa isip ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan at maaari kang magpakamatay 

(nag-iisip tungkol sa pinsala o pagpatay sa iyong sarili o pagpaplano o sinusubukang gawin ito) habang ikaw ay gumagamit ng lacosamide 

injection. Ang isang maliit na bilang ng mga matatanda at bata na 5 taong gulang at mas matanda (mga 1 sa 500 katao) na umiinom ng mga 

anticonvulsant tulad ng lacosamide injection upang gamutin ang iba't ibang mga kondisyon sa panahon ng mga klinikal na pag-aaral ay 

naging suicidal sa panahon ng kanilang paggamot. Ang ilan sa mga taong ito ay nakabuo ng mga pag-iisip at pag-uugali ng pagpapakamatay 

kasing aga ng 1 linggo pagkatapos nilang simulan ang pag-inom ng gamot. May panganib na maaari kang makaranas ng mga pagbabago sa 

iyong kalusugang pangkaisipan kung umiinom ka ng isang anticonvulsant na gamot tulad ng lacosamide injection, ngunit maaaring may 

panganib din na makakaranas ka ng mga pagbabago sa iyong kalusugang pangkaisipan kung ang iyong kondisyon ay hindi ginagamot. Ikaw 

at ang iyong doktor ay magpapasya kung ang mga panganib ng pag-inom ng isang anticonvulsant na gamot ay mas malaki kaysa sa mga 

panganib ng hindi pag-inom ng gamot. Ikaw, ang iyong pamilya, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat tumawag kaagad sa iyong doktor kung 

makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: pag-atake ng sindak; pagkabalisa o pagkabalisa; bago o lumalalang 

pagkamayamutin, pagkabalisa, o depresyon; kumikilos sa mga mapanganib na impulses; nahihirapang makatulog o manatiling tulog; 

agresibo, galit, o marahas na pag-uugali; kahibangan (nabaliw, abnormal na nasasabik na mood); pakikipag-usap o pag-iisip tungkol sa nais na 

saktan ang iyong sarili o wakasan ang iyong buhay; o anumang iba pang hindi pangkaraniwang pagbabago sa pag-uugali o mood. Tiyaking 

alam ng iyong pamilya o tagapag-alaga kung aling mga sintomas ang maaaring malubha upang matawagan nila ang doktor kung hindi mo 

magawang magpagamot nang mag-isa.

dapat mong malaman na ang lacosamide injection ay maaaring magdulot ng pagkahilo, pagkahilo, pagkahilo, o hindi regular na tibok ng 

puso, lalo na kapag mabilis kang bumangon mula sa pagkakahiga. Kung magkakaroon ka ng mga sintomas na ito, humiga nang nakataas 

ang iyong mga binti hanggang sa bumuti ang pakiramdam mo, at tawagan kaagad ang iyong doktor.
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sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Gamitin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag gumamit ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas na 

dosis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Ang lacosamide injection ay maaaring magdulot ng mga side effect. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o 

hindi nawawala ang alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

pagtatae

tuyong bibig

pamamanhid o pamamanhid sa bibig

malabo o dobleng paningin

hindi makontrol na paggalaw ng mata

pagkahilo

sakit ng ulo

antok

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan

mga problema sa koordinasyon, balanse, o paglalakad

kahinaan

nangangati

pamumula, pangangati, pananakit, o kakulangan sa ginhawa sa lugar ng iniksyon

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, o 
ang mga nakalista sa seksyong MGA ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan kaagad ang iyong doktor:

mabilis o malakas na tibok ng puso o pulso

kinakapos na paghinga

mabagal na tibok ng puso

pananakit ng dibdib

nanghihina

pamamaga ng mukha, lalamunan, dila, labi, at mata
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lagnat

pantal

pagkapagod

paninilaw ng balat o mata

maitim na ihi

Ang lacosamide injection ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema 

habang ginagamit ang gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Sasabihin sa iyo ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan kung paano iimbak ang iyong gamot. Itabi lamang ang iyong gamot 

ayon sa itinuro. Tiyaking naiintindihan mo kung paano iimbak nang maayos ang iyong gamot.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Huwag hayaan ang ibang tao na gumamit ng iyong gamot. Ang lacosamide injection ay isang kinokontrol na substance. Ang mga reseta ay 

maaaring mapunan muli ng limitadong bilang ng beses; tanungin ang iyong parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.
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mga pangalan ng rand

Vimpat®IV

Huling Binago - 12/15/2021

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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