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Vilazodone
pronunțat ca (vil az' oh done)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Un număr mic de copii, adolescenți și adulți tineri (cu vârsta de până la 24 de ani) care au luat antidepresive 
(„elevitoare ale stării de spirit”), cum ar fi vilazodona în timpul studiilor clinice, au devenit sinucigași (gândindu-
se să-și facă rău sau să se sinucidă sau să planifice sau să încerce să facă acest lucru ). Copiii, adolescenții și 
adulții tineri care iau antidepresive pentru a trata depresia sau alte boli mintale pot avea mai multe șanse de a 
deveni sinucigași decât copiii, adolescenții și adulții tineri care nu iau antidepresive pentru a trata aceste 
afecțiuni. Cu toate acestea, experții nu sunt siguri cât de mare este acest risc și cât de mult ar trebui luat în 
considerare atunci când decide dacă un copil sau un adolescent ar trebui să ia un antidepresiv. Copiii cu vârsta 
sub 18 ani nu ar trebui să ia în mod normal vilazodonă, dar în unele cazuri, un medic poate decide că 
vilazodona este cel mai bun medicament pentru a trata un copil.

Trebuie să știți că sănătatea dumneavoastră mintală se poate schimba în moduri neașteptate atunci când 
luați vilazodonă sau alte antidepresive, chiar dacă sunteți un adult peste 24 de ani. Puteți deveni 
sinucigași, în special la începutul tratamentului și oricând doza dumneavoastră este crescută sau scăzută. 
Dumneavoastră, familia dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră ar trebui să vă adresați imediat 
medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: depresie nouă sau agravată; 
te gândești să te rănești sau să te sinucizi, sau să plănuiești sau să încerci să faci asta; îngrijorare extremă; 
agitaţie; atacuri de panica; dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit; comportament agresiv; 
iritabilitate; acționând fără să se gândească; neliniște severă; excitare anormală frenetică; sau orice alte 
schimbări în gândurile, starea de spirit sau comportamentul dumneavoastră obișnuit.

Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală va dori să vă vadă des în timp ce luați vilazodonă, în special la începutul 

tratamentului. Asigurați-vă că păstrați toate programările pentru vizitele la cabinet cu medicul dumneavoastră.

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

atunci când începeți tratamentul cu vilazodonă 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 Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

sau site-ul web al producătorului pentru a obține Ghidul de medicamente.
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Indiferent de vârsta dvs., înainte de a lua un antidepresiv, dumneavoastră, părintele dumneavoastră sau îngrijitorul 

dumneavoastră ar trebui să discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile tratării stării dumneavoastră 

cu un antidepresiv sau cu alte tratamente. De asemenea, ar trebui să vorbiți despre riscurile și beneficiile de a nu vă trata 

starea. Ar trebui să știți că a avea depresie sau o altă boală mintală crește foarte mult riscul de a deveni sinucigaș. Acest risc 

este mai mare dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți sau a avut vreodată tulburare bipolară 

(dispoziție care se schimbă de la deprimat la anormal de excitat) sau manie (dispoziție frenetică, anormal de excitată) sau s-

a gândit sau a încercat să se sinucidă. Discutați cu medicul dumneavoastră despre starea dumneavoastră, simptomele și 

istoricul medical personal și familial. Tu și medicul dumneavoastră veți decide ce tip de tratament este potrivit pentru 

dumneavoastră.

de ce este prescris acest medicament?

Vilazodone is used to treat depression. Vilazodone is in a class of medications called serotonin modulators. 
It works by increasing the amount of serotonin, a natural substance in the brain that helps maintain mental 
balance.

ow should this medicine be used?

Vilazodone comes as a tablet to take by mouth. It is usually taken with food once a day. Take vilazodone at 
around the same time every day. Follow the directions on your prescription label carefully, and ask your 
doctor or pharmacist to explain any part you do not understand. Take vilazodone exactly as directed. Do not 
take more or less of it or take it more often than prescribed by your doctor.

Your doctor will probably start you on a low dose of vilazodone and gradually increase your dose, not 
more than once every 7 days.

Vilazodona controlează depresia, dar nu o vindecă. Poate dura câteva săptămâni înainte de a simți beneficiul complet al 

vilazodonei. Continuați să luați vilazodonă chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați vilazodonă fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va reduce probabil doza treptat. Dacă încetați brusc să luați vilazodonă, este 

posibil să aveți simptome de sevraj, cum ar fi amețeli; greaţă; durere de cap; confuzie; iritabilitate; agitaţie; dificultăți de a 

adormi sau de a rămâne adormit; anxietate; oboseală extremă; convulsii; durere, arsură sau furnicături în mâini sau 

picioare; starea de spirit frenetică sau anormal de excitată; sau transpirație. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți 

oricare dintre aceste simptome în timp ce vă scădeți doza de vilazodonă sau la scurt timp după ce încetați să luați 

vilazodonă.

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 vilazodonă,

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

ingredientele comprimatelor de vilazodonă. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 

ingredientelor.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă luați un inhibitor de monoaminoxidază (MAO), cum ar fi isocarboxazid 
(Marplan), linezolid, albastru de metilen, fenelzină (Nardil), selegilină (Eldepryl, Emsam, Zelapar) și tranilcipromină 
(Parnate) sau dacă a încetat să mai luați unul dintre aceste medicamente în ultimele 14 zile. Medicul dumneavoastră 
vă va spune probabil că nu trebuie să luați vilazodonă. Dacă încetați să luați vilazodonă, medicul dumneavoastră vă va 
spune că trebuie să așteptați cel puțin 14 zile înainte de a începe să luați un inhibitor MAO.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate și fără prescripție medicală și 
vitaminele pe care intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: amfetamine 
precum amfetamina (în Adderall, în Mydayis), dextroamfetamina (Dexedrine, în Adderall) și metamfetamina 
(Desoxyn); anticoagulante („diluanți ai sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); aspirina și alte 
medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofenul (Advil, Motrin) și naproxenul (Aleve, 
Naprosyn); buspirona; carbamazepină (Carbatrol, Equetro, Tegretol, altele); claritromicină; digoxină (Lanoxin); 
diuretice („pastile de apă”); fentanil (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys); itraconazol (Sporanox); litiu (Lithobid); 
medicamente pentru anxietate, boli mintale sau greață; medicamente pentru migrenă, cum ar fi almotriptan, 
eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex) și 
zolmitriptan (Zomig); fenitoină (Dilantin, Phenytek); rifampin (Rifadin, Rimactane); sedative; inhibitori selectivi ai 
recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, Sarafem), 
fluvoxamină (Luvox), paroxetină (Paxil, Pexeva) și sertralină (Zoloft); inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei și 
norepinefrinei (SNRI) cum ar fi desvenlafaxina (Pristiq), duloxetina (Cymbalta) și venlafaxina (Effexor); somnifere; 
tramadol (Conzip, Qdola, Ultram, în Ultracet); tranchilizante; antidepresive triciclice cum ar fi amitriptilina, 
amoxapina (Asendin), clomipramina (Anafranil), desipramina (Norpramin), doxepina (Sinequan), imipramina 
(Tofranil), nortriptilina (Pamelor), protriptilina, și trimipramină; și voriconazol (Vfend). Este posibil ca medicul 
dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru 
efectele secundare. Multe alte medicamente pot interacționa și cu vilazodona, așa că asigurați-vă că spuneți 
medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe 
această listă.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante și suplimente nutritive luați, în special 
sunătoare și triptofan.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți un nivel scăzut de sodiu în sânge sau glaucom (creștere a presiunii la nivelul ochiului 

care poate provoca pierderea vederii) și dacă beți sau ați băut vreodată cantități mari de alcool. De asemenea, spuneți medicului 

dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată probleme de sângerare, convulsii sau boli hepatice.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, mai ales dacă vă aflați în ultimele luni de sarcină sau 
dacă intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați vilazodonă, adresați-vă 
medicului dumneavoastră. Vilazodona poate cauza probleme la nou-născuți după naștere dacă este luată în 
ultimele luni de sarcină.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

vilazodonă.

trebuie să știți că vilazodona vă poate face somnolent și vă poate afecta judecata și gândirea. Nu conduceți 
o mașină și nu folosiți utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați vilazodonă. 
Alcoolul poate agrava efectele secundare ale vilazodonei.

trebuie să știți că vilazodona poate provoca glaucom cu unghi închis (o afecțiune în care lichidul este blocat brusc și nu 
poate curge din ochi, provocând o creștere rapidă și severă a presiunii oculare, care poate duce la pierderea vederii). 
Discutați cu medicul dumneavoastră despre efectuarea unei examinări a ochilor înainte de a începe să luați acest 
medicament. Dacă aveți greață, dureri de ochi, modificări ale vederii, cum ar fi inele colorate în jurul luminilor și 
umflare sau roșeață în sau în jurul ochiului, sunați-vă medicul sau primiți imediat tratament medical de urgență.
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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?

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 omisă.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Vilazodona poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

gură uscată

apetit crescut

arsuri la stomac

gaz

ameţeală

durere, arsură sau furnicături în mâini sau picioare

tremurarea necontrolată a unei părți a corpului

vise neobișnuite

oboseală

dureri articulare

probleme sexuale la bărbați; scăderea apetitului sexual, incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție sau ejaculare 
întârziată sau absentă

probleme sexuale la femei; scăderea apetitului sexual, orgasmul întârziat sau imposibilitatea de a avea un orgasm

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

eczemă

urticarie

umflătură

respiratie dificila

pierderea conștienței

convulsii

febră, transpirație, confuzie, bătăi rapide sau neregulate ale inimii și rigiditate musculară severă sau 
zvâcniri, agitație, halucinații, pierderea coordonării, greață, vărsături sau diaree
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sângerări sau vânătăi neobișnuite

sângerări nazale

puncte mici roșii sau violete pe piele

halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

durere de cap

dificultate de concentrare

probleme de memorie

slăbiciune

probleme de coordonare

căderi crescute

leșin

Vilazodona 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 excesul 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 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, 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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611020.html 5/6

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


14.04.22, ora 15:34 Vilazodonă: MedlinePlus informații despre medicamente

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

febră, transpirație, confuzie, bătăi rapide sau neregulate ale inimii și rigiditate musculară severă sau convulsii, 
pierderea coordonării, greață, vărsături sau diaree

oboseala excesiva

halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

lipsa de energie

nelinişte

dezorientare

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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 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

Viibryd®
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