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מקסילטין
teen) e il'( mex  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

 אנשים אצל במיוחד, לב להתקף או למוות הסיכון את כמגבירות דווחו, למקסילטין בדומה, קצב הפרעות נגד תרופות
 לב דפיקות( קצב בהפרעות ללקות הסיכוי את להגביר עשוי מקסילטין. האחרונות השנתיים במהלך לב התקף שעברו

 במקסילטין להשתמש יש. יותר רב זמן לחיות חיים מסכנות קצב הפרעות ללא לאנשים כמסייע הוכח ולא) סדירות לא
.חיים מסכנות קצב הפרעות עם באנשים לטיפול רק

.מקסילטין נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 את לייצב כדי בלב מסוימים חשמליים אותות חסימת ידי על עובד זה. אנטי-אריתמיקה הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
Mexiletine) חריג לב קצב( חדריות קצב הפרעות של מסוימים בסוגים לטיפול משמשMexiletine . הלב קצב

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 את לקחת עשויים מסוימים אנשים. שעות8  כל, ביום פעמים שלוש כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כקפסולה מגיע.
 סותרי או אוכל עם מקסילטין ליטול יש. מקסילטין עם נשלטו שלהם הקצב שהפרעות לאחר, שעות12  כל, ביום פעמיים זה

 שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום כל שעות באותן בערך מקסילטין קח. קיבה קלקול למנוע כדי חומצה
 או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק מקסילטין קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה
Mexiletine שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות

 עוד וכל זו תקופה במהלך בקפידה אחריך יעקוב שלך הרופא. במקסילטין הטיפול את תתחיל כאשר תאושפז הנראה ככל
, שלך המינון את בהדרגה יקטין או ויעלה מקסילטין של ממוצע במינון יתחיל כנראה שלך הרופא. מקסילטין ליטול תמשיך

.שלושה עד יומיים כל אחת מפעם יותר לא

 מקסילטין ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם מקסילטין לקחת המשך. אותן מרפא אינו אך קצב בהפרעות שולט
Mexiletine שלך, מקסילטין לקחת מפסיק פתאום אתה אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי
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.להחמיר עלול המצב

זו בתרופה השימושים

 בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). סוכרת ידי על הנגרם עצבי נזק( סוכרתית בנוירופתיה לטיפול גם משמש.
Mexiletine למצבך זו בתרופה

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,מקסילטין נטילת לפני
. במקסילטין מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, לידוקאין, למקסילטין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש

 הידרוקסיד אלומיניום-מגנזיום: )acetazolamide )Diamox; הבאים מהדברים אחד כל את להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר

,Gaviscon, Maalox, Mylanta)אחרים ;amiodarone )Cordarone, Pacerone( ;(אטרופין )זיבן, וולבוטרין( בופרופיון); במוטופן, בלונוקס, בלומוטיל ;(קפאין המכילות תרופות  Plus, Fioricet, NoDoz, Norgesic) ,Cafergot, Esgic, Esgicאחרים ;(

פלוקסין( ואופלוקסצין) נורוקסין( נורפלוקסצין(Avelox),  מוקסיפלוקסצין(Cipro), )Levaquin( levofloxacin,  ציפרופלוקסצין כגון פלורוקינולונים'); מים כדורי(' משתנים); אנאפרניל(clomipramine (Tagamet);  סימטידין); כלור-טרימטון( כלורפנירמין

;haloperidol )Haldol( ;(מתנמין  ;metoclopramide )Reglan( ;(Hiprex, Urex)פניטואין; פנוברביטל; לכאב נרקוטיות תרופות )פניטק, דילנטין ;(ציטראט אשלגן -K) ;(Urocit propafenone )Rythmol(; rifampin )Rifadin, Rimactane(; ritonavir)

 תיאופילין); לשתייה סודה, מנטה סודה( ביקרבונט סודיום- )Paxil( paroxetine; וfluvoxamine ,)Cymbalta(, fluoxetine )Prozac, Sarafem( duloxetine  כגון(SSRI)  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי); בקאלטרה, נורביר

;(Theolair, Theochron, Uniphyl)וטיקלופידין  .(Ticlid)לכן, מקסילטין עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

 כגון(SSRI)  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי); בקאלטרה, נורבירpropafenone )Rythmol(; rifampin )Rifadin, Rimactane(; ritonavir) . זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו

duloxetine )Cymbalta(, fluoxetine )Prozac, Sarafem(, fluvoxamineו ;paroxetine )Paxil( -ביקרבונט סודיום )תיאופילין); לשתייה סודה, מנטה סודה  ;(Theolair, Theochron, Uniphyl)וטיקלופידין  .(Ticlid)לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, מקסילטין עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את

propafenone )Rythmol(; rifampin )Rifadin, Rimactane(; ritonavir)בקאלטרה, נורביר ;(סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי  (SSRI)כגון  duloxetine )Cymbalta(, fluoxetine )Prozac, Sarafem(, fluvoxamineו ;paroxetine )Paxil( -

 אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Ticlid).  וטיקלופידין(Theolair, Theochron, Uniphyl);  תיאופילין); לשתייה סודה, מנטה סודה( ביקרבונט סודיום

 וטיקלופידין(Theolair, Theochron, Uniphyl);  תיאופילין); לשתייה סודה, מנטה סודה( ביקרבונט סודיום. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, מקסילטין עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות

.(Ticlid)נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, מקסילטין עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן ,

 לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Ticlid).  וטיקלופידין(Theolair, Theochron, Uniphyl);  תיאופילין); לשתייה סודה, מנטה סודה( ביקרבונט סודיום. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכן, מקסילטין עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות

.התקפים או כבד מחלת, נמוך דם לחץ, לב ספיקת אי, לב התקף פעם אי עברת או לך יש אם שלך לרופא ספר

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

.מקסילטין נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

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

.זו תרופה של היעילות את להפחית עשוי סיגריות עישון. טבק במוצרי משתמש אתה אם שלך לרופא ספר

?מיוחדות תזונתיות הוראות לפי לפעול עלי האם

.התרופה נטילת בזמן קפאין המכילים משקאות שתיית על שלך הרופא עם שוחח

 או בשר, ירקות, חמוציות, הדר פירות של גדולות כמויות אוכל כלל בדרך אתה אם או צמחוני אתה אם שלך לרופא ספר
המשך, אלו מזונות של גדולות כמויות קבוע באופן אוכל אינך אם. חלב מוצרי
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.שלך הרגילה התזונה

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

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

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

בחילה

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

בתיאבון שינויים

סחרחורת או סחרחורת

בו לשלוט יכול שאינך בגופך חלק של רעד

קואורדינציה אובדן

עקצוץ תחושת או תחושה חוסר

ראֹׁש ּכאְבֵ

מטושטשת ראייה

עצַּבנָּות

בדיבור קושי

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים של נפיחות

פריחה

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

סדירות לא לב פעימות

בחזה כאב

קיצונית עייפות

חריגות חבורות או דימום

אנרגיה חוסר

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

שפעת דמויי תסמינים
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Mexiletine התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

?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 מעודפי והרחק

. 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

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
נּומהָ

ּבלִּבּול

בחילה

התִעלַפְּות

סחְרַחֹורתֶ

עקצוץ תחושת או תחושה חוסר

סדיר לא או מהיר, איטי דופק

תרדמת

פתאומי מוות

?אחר מידע לדעת צריך

 תגובת את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.למקסילטין שלך הגוף
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 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 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

רנד שמות

¶®מקסיטיל

.זמינות להיות עשויות גנריות חלופות. בשוק עוד זמין אינו זה ממותג מוצר-¶
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