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Vilazodone
done) oh az'(vil  בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

 כמו') רוח מצב מעלות(' דיכאון נוגדות תרופות שנטלו24)  גיל עד( צעירים ומבוגרים נוער בני, ילדים של קטן מספר
זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה על מחשבים( לאובדניים הפכו קליניים מחקרים במהלך וילאזודון

 עשויים אחרות נפש במחלות או בדיכאון לטיפול דיכאון נוגדות תרופות הנוטלים צעירים ומבוגרים נוער בני, ילדים ).
 דיכאון נוגדות תרופות נוטלים שאינם צעירים ומבוגרים נוער בני, ילדים מאשר להתאבד יותר גבוה סיכוי בעלי להיות
 או ילד אם בחשבון לקחת יש כמה ועד הזה הסיכון גדול כמה עד בטוחים אינם מומחים, זאת עם. אלו במצבים לטיפול

 במקרים אך, וילאזודון לקחת כלל בדרך צריכים אינם18  לגיל מתחת ילדים. דיכאון נוגדת תרופה לקחת צריכים נער
.בילד לטיפול ביותר הטובה התרופה היא וילאזודון כי להחליט עשוי רופא, מסוימים

 תרופות או וילאזודון נוטל אתה כאשר צפויות בלתי בדרכים להשתנות עשויה שלך הנפשית שהבריאות לדעת עליך
 זמן ובכל הטיפול בתחילת במיוחד, לאובדני להפוך עלול אתה24.  גיל מעל מבוגר אתה אם גם, אחרות דיכאון נוגדות

 אחד חווה אתה אם מיד שלך לרופא להתקשר צריכים שלך המטפל או משפחתך, אתה. מופחת או גדל שלך שהמינון
 דאגה; זאת לעשות ניסיון או תכנון או, התאבדות או פגיעה על לחשוב; מחמיר או חדש דיכאון: הבאים מהתסמינים

 שקט אי; לחשוב בלי פועל; נרִגנָּות; אגרסיבית התנהגות; ישן להישאר או להירדם קושי; חרדה התקפי; תסיסה; קיצונית
.שלך הרגילים בהתנהגות או הרוח במצב, במחשבות אחר שינוי כל או; מטורפת חריגה התרגשות; חמור

 הקפד. שלך הטיפול בתחילת במיוחד, וילאזודון נוטל שאתה בזמן קרובות לעתים אותך לראות ירצה שלך הרופא
.שלך הרופא עם במשרד לביקורים התורים כל את לקיים

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

(FDA). והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול אתה. כלשהן שאלות

)/ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs
http://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.
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 על שלך הרופא עם לדבר צריכים שלך המטפל או הוריך, אתה, דיכאון נוגדת תרופה נוטל שאתה לפני, גילך משנה לא
 על לדבר גם כדאי. אחרים טיפולים או דיכאון נוגדת תרופה באמצעות במצבך טיפול של והיתרונות הסיכונים
 הסיכון את מאוד מגדילים אחרת נפש מחלת או שדיכאון לדעת צריך אתה. במצבך טיפול אי של והיתרונות הסיכונים
 פעם אי סבלת או קוטבית דו מהפרעה סבל במשפחתך מישהו או אתה אם יותר גבוה זה סיכון. לאובדני שתהפוך
 נרגש, מטורף רוח מצב( מאניה או) נורמלית לא בצורה להתרגש מדיכאון שמשתנה רוח מצב( קוטבית דו בהפרעה
 וההיסטוריה הסימפטומים, מצבך על שלך הרופא עם שוחח. להתאבד ניסית או על חשבת אם או) חריגה בצורה

.לכם מתאים טיפול סוג איזה תחליטו שלך והרופא אתה. שלך והמשפחתית האישית הרפואית

?זו תרופה נרשמה האם היי

 שעוזר במוח טבעי חומר, הסרוטונין כמות הגדלת ידי על עובד זה. סרוטונין מאפננים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
Vilazodone בדיכאון לטיפול משמשVilazodone . נפשי איזון על לשמור

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

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

ביום פעם אוכל עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיעvilazodon  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך

Vilazodone קח.

.ימים-7 ב מפעם יותר לא, בהדרגה המינון את ויעלה וילאזודון של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא

; ישן להישאר או להירדם קושי; תסיסה; נרִגנָּות; ּבלִּבּול; ראֹׁש ּכאְבֵ; בחילה; סחרחורת כגון גמילה תסמיני לחוות עלול אתה.
. הזעה או; חריג באופן נרגש או תזזיתי רוח מצב; ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב; התקפים; קיצונית עייפות; חרֲדָהָ
 הפסקת לאחר קצר זמן או וילאזודון מינון את מפחית שאתה בזמן הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא ספר

 שלך הרופא. שלך הרופא עם לדבר מבלי וילאזודון ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם ,vilazodon וילאזודון נטילת
 אך בדיכאון שולט .vilazodon לקחת המשךvilazodone  לקחת לפתע תפסיק אם. בהדרגה שלך המינון את יקטין כנראה
Vilazodone של המלאה התועלת את שתרגיש עד שבועות מספר שיחלפו ייתכן. אותו מרפא אינו

זו בתרופה השימושים

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

vilazodone, נטילת לפני
 את שאל. וילאזודון בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, לווילאזודון אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח
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 מתילן, לינזוליד), מרפלן( איזוקרבוקסאזיד כגון(MAO),  אוקסידאז מונואמין מעכב נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
 אחת ליטול הפסיקו אתה אם או), פרנאט( וטרנילציפרומין) זלאפאר, אמסמ, אלדפריל( סלגילין), נרדיל( פנלזין, כחול

 ליטול תפסיק אם. וילאזודון ליטול שאסור לך יגיד כנראה שלך הרופא. האחרונים הימים14  במהלך הללו מהתרופות
MAO. מעכב ליטול שתתחיל לפני ימים14  לפחות להמתין שעליך לך יגיד שלך הרופא, וילאזודון

 להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה וויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 ומתאמפטמין), באדרל, דקדרין( דקסטרואמפטמין-Mydayis), ב, באדרל( אמפטמין כגון אמפטמינים: מהבאים אחד כל

;(Desoxyn)סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי 
carbamazepine ; בוספירון(Aleve, Naprosyn);  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות

,Carbatrol, Equetro, Tegretol)מים כדורי(' משתנים); לנוקסין( דיגוקסין; קלריתרמיצין); אחרים

;fentanyl )Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys(; itraconazole )Sporanox( ;('ליתיום  ;(Lithobid)לחרדה תרופות ,
אלמוטריפטן כגון למיגרנה תרופות; בחילות או נפש מחלות

eletriptan )Relpax(, frovatriptan )Frova(, naratriptan )Amerge(, rizatriptan )Maxalt(, sumatriptan )Imitrex( ,
 ספיגה מעכבי; הרגעה תרופות); )rifampin )Rifadin, Rimactane; פניטק, דילנטין( פניטואין-)zolmitriptan )Zomig; ו

כגון(SSRI)  סלקטיביים סרוטונין של חוזרת

citalopram )Celexa(, escitalopram )Lexapro(, fluoxetine )Prozac, Sarafem(, fluvoxamine )Luvox(, paroxetine )Paxil, Pexeva( 
כגון(SNRIs)  סלקטיביים ונוראפינפרין סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי-)Sertraline )Zoloft; ו

desvenlafaxine )Pristiq(, duloxetine )Cymbalta( ו ;venlafaxine )Efexor(-שינה כדורי ; tramadol
,Conzip, Qdola, Ultram)ב ;(Ultracet-אמיטריפטילין כגון טריציקליות דיכאון נוגדות תרופות; הרגעה תרופות ,

), טופניל( אימיפרמין), סינקוואן( דוקספין), נורפרמין( דסיפרמין), אנאפרניל( קלומיפרמין), אסנדין( אמוקספין
 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן-)Vfend( voriconazole. ו; וטרימיפרמין, פרוטריפטילין), פמלור( נורטריפטילין

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

.זו

.וטריפטופן וורט ון'ג סנט במיוחד, נוטל אתה תזונה ותוספי צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 ואם), ראייה לאובדן לגרום שעלול בעין מוגבר לחץ( גלאוקומה או בדם נתרן של נמוכה רמה לך יש אם שלך לרופא ספר
, דימום בעיות פעם אי שהיו או לך יש אם לרופא גם ספר, אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה

.כבד מחלת או התקפים

 או להריון להיכנס מתכננת את אם או, להריון האחרונים בחודשים את אם במיוחד, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 לאחר ביילודים לבעיות לגרום עלולVilazodone . שלך לרופא התקשר, וילאזודון נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה
.ההריון של האחרונים החודשים במהלך נלקח הוא אם הלידה

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

 או במכונית תנהג אל. שלך והחשיבה השיפוט כושר על ולהשפיע לנמנם לך לגרום עלול שווילאזודון לדעת צריך אתה
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל

 יכול אלכוהול. וילאזודון נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
vilazodone. של הלוואי תופעות את להחמיר

 לזרום מסוגל ואינו לפתע נחסם הנוזל שבו מצב( זווית סגירת עם לגלאוקומה לגרום עלול שווילאזודון לדעת עליך
 שלך הרופא עם שוחח). ראייה לאובדן להוביל שעלול העין בלחץ וחמורה מהירה לעלייה שגורם מה, מהעין החוצה
 טבעות ראיית כגון, בראייה שינויים, עיניים כאבי, בחילות לך יש אם. זו תרופה ליטול שתתחיל לפני עיניים בדיקת לגבי

 חירום רפואי טיפול קבל או שלך לרופא התקשר, העין סביב או בעין אדמומיות או ונפיחות, האורות סביב צבעוניות
.מיד
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?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?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:
Vilazodone

יבש פה

מוגבר תיאבון

צרַבֶתֶ

גזַ

סחְרַחֹורתֶ

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב

מהגוף חלק של נשלט בלתי רעד

דופן יוצאי חלומות

עייפות

מפרקים כאב

 או מאוחרת שפיכה או, זקפה על לשמור או לקבל יכולת חוסר, המיני בחשק ירידה; גברים אצל מיניות בעיות
נעדרת

אורגזמה לקבל יכולת חוסר או מאוחרת אורגזמה או, המיני בחשק ירידה; נשים אצל מיניות בעיות

 מאלה או הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר', מיוחדים זהירות אמצעי' או' חשובה אזהרה' בסעיפים המפורטים

פריחה

כוורות

נפְִיחּות

נשימה קשיי

ההכרה אובדן

התקפים

 אובדן, הזיות, תסיסה, חמורות עוויתות או שרירים ונוקשות, סדיר לא או מהיר דופק, בלבול, הזעה, חום
שלשולים או הקאות, בחילות, קואורדינציה
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חריגות חבורות או דימום

מהאף דימומים

העור על קטנות סגולות או אדומות נקודות

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות

ראֹׁש ּכאְבֵ

בריכוז קושי

זיכרון בעיות

חּולׁשהָ

בקואורדינציה בעיות

מוגברות נפילות

התִעלַפְּות

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

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


,14/4/2215:34MedlinePlusשל תרופות על מידעVilazodone: 

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

 הקאות, בחילות, קואורדינציה אובדן, חמורות עוויתות או שרירים ונוקשות, סדיר לא או מהיר דופק, בלבול, הזעה, חום
שלשולים או

יתר עייפות

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות

אנרגיה חוסר

שקט אי

התִמצַאְּות אִי

?אחר מידע לדעת צריך

 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

®ויברייד

15/01/2022-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

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

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
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