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Levetiracetam
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?זו תרופה נרשמה האם היי

Levetiracetam . במוח חריגה התרגשות הפחתת ידי על פועל זה. פרכוסים נוגדי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 גרנד כהתקף בעבר שנודעו( ראשוניים כלליים טוניים-קלוניים בהתקפים לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב גם משמש
 בשילוב גם משמשLevetiracetam . אפילפסיה עם ומעלה6  מגיל וילדים במבוגרים) הגוף כל את המערב התקף; מאל
 נעורים מיוקלונית אפילפסיה עם ומעלה12  מגיל וילדים מבוגרים אצל בהתקפים לטיפול אחרות תרופות עם

. Levetiracetamחלק רק המערבים התקפים( חלקיים בהתקפים לשלוט כדי אחרות תרופות עם ויחד לבד משמש 
Levetiracetam ומעלה חודש מגיל ותינוקות ילדים, במבוגרים) המוח של אחד

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

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

 טבליה, מיידי בשחרור טבלית), נוזלית( כתמיסה מגיעlevetiracetam  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח
 מיידי שחרור טבלית, התמיסה. הפה דרך לנטילה) נוזל עם לנטילה טבליה( להשעיה וכטבליה), ארוכה( מורחב בשחרור
 הטבליות. אוכל בלי או עם, בלילה אחת ופעם בבוקר אחת פעם, ביום פעמיים כלל בדרך נלקחות לתרחיף וטבליה
Levetiracetam לקחת נסה. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקחות מורחב בשחרור

 לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותןLevetiracetam  של מורחב ולשחרור מיידי לשחרור הטבליות את לבלוע יש
.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; ההוראות לפי להשעיהlevetiracetam  טבליות כל את קח. אותם

; השלפוחית מאריזת הכסף נייר את לקלף כדי יבשות בידיים השתמש, להשעיהlevetiracetam  טבליות לקחת כדי
 את והנח לקחת לך אמר שלך שהרופא הטבליות מספר את מיד הוצא. הכסף נייר דרך הטבליות את לדחוף תנסה אל

 הטבליות. התערובת את לבלוע יש, הלשון על לחלוטין נמסה שהטבליה לאחר. נוזל של לגימה עם הלשון על הטבליות
.להתמוסס שניות-10 כ להימשך עשויות

 שלך שהרופא הטבליות מספר את הנח. בנוזל המסתן ידי על להשעיהlevetiracetam  טבליות לקחת גם יכול אתה
1 בערך( נוזל של קטנה כמות והוסף כוס לתוך לקחת לך אמר
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 לתרחיף שהטבליות לאחר. בעדינות הכוס את מערבבים). בכוס התרופה את לכסות כדי מספיק או] ל"מ[15  כף
. בעדינות הכוס את וסובב נוזלים מעט עוד הוסיפו, בכוס כלשהי תרופה נשארה אם. מיד התערובת את שתו, נמסות
.התרופות כל את בולע שאתה בטוח להיות כדי מיד התערובת מי את שתה

 תקבל שלא ייתכן. שלך המינון את למדוד כדי ביתית בכף תשתמש אלlevetiracetam,  הפה תמיסת נוטל אתה אם
 לתרופה מזרק או כוס, כפית, טפטפת על   להמליץ שלך הרוקח או מהרופא בקש. תרופות של הנכונה הכמות את

.שלך התרופה את למדוד כדי בהם להשתמש כיצד לך ולהראות

 מפעם יותר לא, שלך המינון את בהדרגה ולהגדילlevetiracetam  של נמוך במינון להתחיל עשוי שלך הרופא
.בשבועיים

 עם לדבר מבלי ,Levtiracetam בהדרגה שלך המינון את יקטין כנראה שלך הרופא. להחמיר עלולים שלך ההתקפים.
 לקחת לפתע תפסיק אם. הרוח במצב או בהתנהגות חריגים שינויים כגון לוואי תופעות חווה אתה אם גם, שלך הרופא

Levtiracetamלקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם  levetiracetamאותה מרפא אינו אך באפילפסיה שולט .
Levetiracetam לקחת המשך

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

Drugs[/Drugs ]http://www.fda.gov/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות לך
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

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

.levetiracetamהמרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את שאל.

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. לקחת מתכוון
.לוואי תופעות

 התנהגות או מחשבות או הרוח במצב בעיות, דיכאון, כליות במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.אובדנית

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

 מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. ישנונית או סחרחורת לך לגרום עלול-levetiracetam ש לדעת צריך אתה
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד

 מחשבה( לאובדני להפוך עלול ואתה צפויות בלתי בדרכים להשתנות עשויה שלך הנפשית שהבריאות לדעת עליך
, באפילפסיה לטיפולLevtiracetam  נוטל שאתה בזמן) זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה על

של קטן מספר. אחרים מצבים או נפש מחלות
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 מחקרים במהלך שונים במצבים לטיפולlevetiracetam  כגון פרכוסים נוגדות תרופות שנטלו) אנשים500  מתוך-1 כ( ומעלה5  מגיל וילדים מבוגרים
. התרופה את ליטול שהחלו לאחר שבוע כבר אובדניות והתנהגות מחשבות פיתחו הללו מהאנשים חלק. הטיפול במהלך לאובדניים הפכו קליניים
 סיכון גם ייתכן אךlevetiracetam,  כגון פרכוסים נוגדת תרופה נוטל אתה אם שלך הנפשית בבריאות שינויים לחוות עלול שאתה סיכון קיים

 יותר גדולים פרכוסים נוגדת תרופה בנטילת הסיכונים אם תחליטו שלך והרופא אתה. יטופל לא מצבך אם שלך הנפשית בבריאות שינויים שתחווה
: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד שלך לרופא להתקשר צריכים שלך המטפל או משפחתך, אתה. התרופה נטילת אי של מהסיכונים

; לישון להישאר או ליפול קושי; מסוכנים דחפים לפי פועל; דיכאון או חרדה, מחריפה או חדשה עצבנות, עצבנות; שקט אי או תסיסה; חרדה התקפי
; חייך את לסיים או בעצמך לפגוע רצון על מחשבה או דיבור); חריג באופן נרגש, מטורף רוח מצב( מאניה; אלימה או כועסת, תוקפנית התנהגות

 שלך המטפל או שהמשפחה ודא. הרוח במצב או בהתנהגות אחר חריג שינוי כל או; יקר רכוש מתן; ובמוות במוות עיסוק; ומשפחה מחברים נסיגה
 נרגש, מטורף רוח מצב( מאניה. בעצמך לטיפול לפנות יכול אינך אם לרופא להתקשר יכולים שהם כך, חמורים להיות עלולים תסמינים אילו יודעים
 שינוי כל או; יקר רכוש מתן; ובמוות במוות עיסוק; ומשפחה מחברים נסיגה; חייך את לסיים או בעצמך לפגוע רצון על חשיבה או דיבור); חריג באופן
 להתקשר יכולים שהם כך, חמורים להיות עלולים תסמינים אילו יודעים שלך המטפל או שהמשפחה ודא. הרוח במצב או בהתנהגות אחר חריג

 את לסיים או בעצמך לפגוע רצון על מחשבה או דיבור); חריג באופן נרגש, מטורף רוח מצב( מאניה. בעצמך לטיפול לפנות מסוגל אינך אם לרופא
 המטפל או שהמשפחה ודא. הרוח במצב או בהתנהגות אחר חריג שינוי כל או; יקר רכוש מתן; ובמוות במוות עיסוק; ומשפחה מחברים נסיגה; חייך
.בעצמך לטיפול לפנות יכול אינך אם לרופא להתקשר יכולים שהם כך, חמורים להיות עלולים תסמינים אילו יודעים שלך

?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

 עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח, המנה את ליטול נקבע שבו מהזמן ספורות שעות רק חלפו אם
 ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

חּולׁשהָ

יציבה לא הליכה

סחְרַחֹורתֶ

ּבלִּבּול

נרִגנָּות

תֹוקּפנָּות

ראֹׁש ּכאְבֵ

תיאבון אובדן

הקֲָאָה

ׁשלִׁשּול

עצירות

מוגזמת ישנוניות
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מפרקים כאב

צוואר כאב

כפולה ראיה

באף גודש

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

לכן קודם לך שהיו מההתקפים שונים או גרועים התקפים

זיהום של אחרים סימנים או גרון כאב, חום

פריחה

העור על שלפוחיות

כוורות

עקִצּוץ

ועיניים. השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

נשימה או בליעה קשיי

קואורדינציה או משקל שיווי אובדן

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

 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
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום עודף, מאור והרחק

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

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

 שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור ואלו

בטיחות מכסי תמיד נעל, מהרעלה צעירים ילדים על להגן כדי.
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.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את למקם ומיד
http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[

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

נּומהָ

תסיסה

תֹוקּפנָּות

)תרדמת( הכרה אובדן או בהכרה ירידה

נשימה קשיי

?אחר מידע לדעת צריך

 שלך הרופאlevetiracetam,  מקבלים4  לגיל מתחת ילד או תינוק אם. שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.קבוע באופן שלהם הדם לחץ את יבדוק

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

XR®אלפסיה

®קפרה

XR®קפרה

®ספריטם
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זה דף לצטט כיצד למד
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http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

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

/a699059.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

	Untitled

