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Levetiracetam
pronunțat ca (lee ve tye ra' se tam)

de ce este prescris acest medicament?

Levetiracetamul este utilizat singur și împreună cu alte medicamente pentru a controla crizele cu debut parțial (crizele care 

implică doar o parte a creierului) la adulți, copii și sugari cu vârsta de 1 lună sau mai mult. Levetiracetamul este, de 

asemenea, utilizat în asociere cu alte medicamente pentru tratarea convulsiilor la adulți și copiii cu vârsta de 12 ani sau 

peste cu epilepsie mioclonică juvenilă. Levetiracetamul este, de asemenea, utilizat în combinație cu alte medicamente 

pentru a trata crizele tonico-clonice primare generalizate (cunoscute anterior ca criză grand mal; convulsii care implică 

întregul corp) la adulții și copiii cu vârsta de 6 ani sau mai mari cu epilepsie. Levetiracetamul face parte dintr-o clasă de 

medicamente numite anticonvulsivante. Funcționează prin scăderea excitației anormale din creier.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Levetiracetamul vine sub formă de soluție (lichid), un comprimat cu eliberare imediată, un comprimat cu eliberare prelungită (cu 

acțiune prelungită) și sub formă de comprimat pentru suspensie (un comprimat de luat cu lichid) pentru administrare pe cale orală. 

Soluția, comprimatul cu eliberare imediată și comprimatul pentru suspensie se iau de obicei de două ori pe zi, o dată dimineața și o 

dată seara, cu sau fără alimente. Comprimatele cu eliberare prelungită se iau de obicei o dată pe zi, cu sau fără alimente. Încercați 

să luați levetiracetam aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați levetiracetam exact așa cum este 

recomandat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele de levetiracetam cu eliberare imediată și cu eliberare prelungită întregi; nu le despicați, mestecați 

sau zdrobiți. Luați comprimatele întregi de levetiracetam pentru suspensie conform instrucțiunilor; nu le despicați, 

mestecați sau zdrobiți.

Pentru a lua comprimat(e) de levetiracetam pentru suspensie, folosiți mâinile uscate pentru a îndepărta folia de pe 

ambalajul blisterului; nu încercați să împingeți comprimatele prin folie. Scoateți imediat numărul de comprimate pe care v-

a spus medicul dumneavoastră să le luați și puneți comprimatul (comprimatele) pe limbă cu o înghițitură de lichid. Odată 

ce tableta se dizolvă complet pe limbă, înghițiți amestecul. Dizolvarea comprimatelor poate dura aproximativ 10 secunde.

De asemenea, puteți lua comprimate de levetiracetam pentru suspensie dizolvându-le într-un lichid. Puneți numărul de comprimate pe 

care v-a spus medicul dumneavoastră să le luați într-o cană și adăugați o cantitate mică de lichid (aproximativ 1

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699059.html 1/6

TITLE - LEVETIRACETAM / KEPPRA MEDICATION 
PATIENT INFORMATION IN ROMANIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-levetiracetam-keppra-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a699059.html


14.04.22, 13:13 Levetiracetam: MedlinePlus informații despre medicamente

lingură [15 ml] sau suficient pentru a acoperi medicamentul într-o cană). Învârtiți ușor paharul. După ce 

comprimatele pentru suspensie se dizolvă, beți amestecul imediat. Dacă a mai rămas vreun medicament în ceașcă, 

mai adăugați puțin lichid și agitați ușor ceașca. Bea amestecul de apă imediat pentru a fi sigur că înghiți toate 

medicamentele.

Dacă luați levetiracetam soluție orală, nu utilizați o lingură de uz casnic pentru a vă măsura doza. Este posibil să nu primiți 

cantitatea potrivită de medicamente. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă recomande un picurător, o 

lingură, o ceașcă sau o seringă pentru medicamente și să vă arate cum să-l utilizați pentru a vă măsura medicația.

Medicul dumneavoastră vă poate începe cu o doză mică de levetiracetam și vă poate crește treptat doza, nu mai 
des de o dată la 2 săptămâni.

Levetiracetamul controlează epilepsia, dar nu o vindecă. Continuați să luați levetiracetam chiar dacă vă simțiți bine. Nu 

încetați să luați levetiracetam fără a discuta cu medicul dumneavoastră, chiar dacă aveți reacții adverse, cum ar fi 

modificări neobișnuite de comportament sau de dispoziție. Dacă încetați brusc să luați levetiracetam, convulsiile 

dumneavoastră se pot agrava. Medicul dumneavoastră vă va reduce probabil doza treptat.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci când 

începeți tratamentul cu levetiracetam și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Administrației 

pentru Alimente și Medicamente (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) sau site-ul web al 

producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua levetiracetam,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la levetiracetam, la orice alte medicamente sau la oricare 

dintre ingredientele produselor cu levetiracetam. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, vitamine, 

suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit 

să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală de rinichi, depresie, probleme de dispoziție sau gânduri sau 

comportament suicidare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați levetiracetam, adresați-vă medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că levetiracetamul vă poate provoca amețeli sau somnolență. Nu conduceți o mașină și nu 
folosiți utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

trebuie să știți că sănătatea dumneavoastră mintală se poate schimba în moduri neașteptate și puteți deveni sinucigași 
(vă gândiți să vă faceți rău sau să vă sinucideți sau să plănuiți sau să încercați să faceți acest lucru) în timp ce luați 
levetiracetam pentru tratamentul epilepsiei, bolilor mintale sau altor afecțiuni. Un număr mic de
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adulții și copiii cu vârsta de 5 ani și peste (aproximativ 1 din 500 de persoane) care au luat anticonvulsivante cum ar fi levetiracetamul pentru a trata diferite afecțiuni în timpul 

studiilor clinice au devenit sinucigași în timpul tratamentului. Unii dintre acești oameni au dezvoltat gânduri și comportamente suicidare la o săptămână după ce au început să ia 

medicamentul. Există riscul să aveți modificări ale sănătății dumneavoastră mintale dacă luați un medicament anticonvulsivant, cum ar fi levetiracetamul, dar poate exista și riscul 

să aveți modificări în sănătatea dumneavoastră mintală dacă starea dumneavoastră nu este tratată. Tu și medicul dumneavoastră veți decide dacă riscurile de a lua un medicament 

anticonvulsivant sunt mai mari decât riscurile de a nu lua medicamentul. Dumneavoastră, familia dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră ar trebui să vă sunați imediat 

medicul dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: atacuri de panica; agitație sau neliniște; nervozitate, iritabilitate nouă sau agravată, anxietate sau depresie; acționează pe 

impulsuri periculoase; dificultăți de a adormi sau de a rămâne; comportament agresiv, furios sau violent; manie (dispoziție frenetică, anormal de excitată); vorbesc sau te gândești 

să vrei să te rănești sau să-ți închei viața; retragerea de la prieteni și familie; preocuparea cu moartea și moartea; dând bunuri prețioase; sau orice alte modificări neobișnuite de 

comportament sau de dispoziție. Asigurați-vă că familia sau îngrijitorul dumneavoastră știe ce simptome pot fi grave, astfel încât să poată apela medicul dacă nu puteți căuta 

singur tratament. manie (dispoziție frenetică, anormal de excitată); vorbesc sau te gândești să vrei să te rănești sau să-ți închei viața; retragerea de la prieteni și familie; 

preocuparea cu moartea și moartea; dând bunuri prețioase; sau orice alte modificări neobișnuite de comportament sau de dispoziție. Asigurați-vă că familia sau îngrijitorul 

dumneavoastră știe ce simptome pot fi grave, astfel încât să poată apela medicul dacă nu puteți căuta singur tratament. manie (dispoziție frenetică, anormal de excitată); vorbesc 

sau te gândești să vrei să te rănești sau să-ți închei viața; retragerea de la prieteni și familie; preocuparea cu moartea și moartea; dând bunuri prețioase; sau orice alte modificări 

neobișnuite de comportament sau de dispoziție. Asigurați-vă că familia sau îngrijitorul dumneavoastră știe ce simptome pot fi grave, astfel încât să poată apela medicul dacă nu 

puteți căuta singur tratament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă au trecut doar câteva ore de la ora la care ați fost programat să luați doza, luați doza omisă imediat ce 
vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și 
continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Levetiracetamul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

slăbiciune

mers nesigur

ameţeală

confuzie

iritabilitate

agresiune

durere de cap

pierderea poftei de mâncare

vărsături

diaree

constipație

somnolență excesivă
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dureri articulare

dureri de gat

viziune dubla

congestie nazala

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome sau cele 
enumerate în secțiunea PRECAUȚII SPECIALE, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră:

convulsii care sunt mai grave sau diferite de convulsiile pe care le-ați avut înainte

febră, durere în gât sau alte semne de infecție

eczemă

vezicule pe piele

urticarie

mâncărime

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor. si ochi

dificultate la înghițire sau la respirație

pierderea echilibrului sau a coordonării

Levetiracetamul poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de lumină, exces de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi pastilele 

săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii mici le pot 

deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță
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și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur – unul care este sus și departe și departe de vederea și de 

îndemâna lor.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt 

disponibile și online lahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a 

prăbușit, a avut o criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

somnolenţă

agitaţie

agresiune

scăderea conștienței sau pierderea conștienței (comă)

respiratie dificila

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră. Dacă un sugar sau un copil cu vârsta mai mică de 4 ani primește 

levetiracetam, medicul dumneavoastră va verifica regulat tensiunea arterială.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Elepsia®XR

Keppra®

Keppra®XR

Spritam®

Ultima revizuire - 15.06.2021
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pentru uz comercial trebuie să fie autorizat de ASHP.
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