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فيالزودون
)done) 'oh az vilكـ تنطق

هام:تحذير

الحالة رفع  (``االكتئاب مضادات تناولوا الذين  ً)عاما24 سن حتى (والشباب والمراهقين األطفال من قليل عدد أصبح

بذلكالقيام محاولة أو التخطيط أو النفس قتل أو إيذاء في التفكير (انتحاراً السريرية الدراسات أثناء فيالزودون مثل  )''المزاجية

العقلية األمراض من غيره أو االكتئاب لعالج االكتئاب مضادات يتناولون الذين والشباب والمراهقون األطفال يكون قد .  )

ذلك ، ومع الحاالت. هذه لعالج االكتئاب مضادات يتناولون ال الذين والشباب والمراهقين األطفال من لالنتحار عرضة أكثر

كان إذا ما بشأن قرار اتخاذ عند االعتبار في أخذه يجب ما ومقدار الخطر هذا خطورة مدى من متأكدين ليسوا الخبراء فإن

فيالزودون عاماً 18 عن أعمارهم تقل الذين األطفال يتناول أال يجب االكتئاب. مضادات تناول المراهق أو الطفل على يجب

الطفل.لعالج دواء أفضل هو فيالزودون أن الطبيب يقرر قد الحاالت ، بعض في ولكن طبيعي ، بشكل

لو حتى األخرى ، االكتئاب مضادات أو فيالزودون تناول عند متوقعة غير بطرق تتغير قد العقلية صحتك أن تعلم أن يجب

أو جرعتك فيه تزيد وقت أي وفي العالج بداية في خاصة االنتحار ، إلى ميوالً تصبح قد عاماً. 24 عن عمرك يزيد بالغاً كنت

األعراض من أياً واجهت إذا الفور على بطبيبك االتصال بك الخاص الرعاية مقدم أو عائلتك أو أنت عليك يجب تنقص.

نوبات إثارة. شديد قلق بذلك ؛ القيام محاولة أو التخطيط أو نفسك ، قتل أو إيذاء في التفكير تفاقم ؛ أو جديد اكتئاب التالية:

أو مسعورة طبيعية غير إثارة الشديد األرق تفكير بدون يتصرف التهيج؛ عدواني سلوك نائما ؛ البقاء أو النوم في صعوبة ذعر؛

المعتاد.سلوكك أو مزاجك أو أفكارك في أخرى تغييرات أي

االحتفاظ من تأكد عالجك. بداية في خاصة فيالزودون ، تناولك أثناء كثيراً رؤيتك في بك الخاص الصحية الرعاية مقدم سيرغب

طبيبك.مع العيادة لزيارات المواعيد بجميع

باستخدام العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي فيالزودون

)(FDAوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة. أي لديك كان إذا

)ucm085729.htm[/DrugSafety/Drugs/ucm085729.htm ]http://www.fda.gov/DrugSafety/Drugs/
http://www.fda.gov(  الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع أو
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إلى التحدث بك الخاص الرعاية مقدم أو والدك أو أنت عليك يجب االكتئاب ، مضادات تناول قبل عمرك ، عن النظر بغض

عدم وفوائد مخاطر عن أيضاً تتحدث أن يجب أخرى. بعالجات أو لالكتئاب بمضاد حالتك عالج وفوائد مخاطر حول طبيبك

يكون انتحارياً. تصبح أن خطر من كبير بشكل يزيد آخر عقلي مرض أي أو باالكتئاب اإلصابة أن تعلم أن يجب حالتك. معالجة

الحالة (القطب ثنائي اضطراب من عانيت أن سبق أو مصاباً عائلتك في شخص أي أو أنت كنت إذا أعلى الخطر هذا

غير بشكل والمثيرة المسعورة المزاجية الحالة (الهوس أو  )طبيعيغير بشكل اإلثارة إلى االكتئاب من تتغير التي المزاجية

ستقرر والعائلي. الشخصي الطبي وتاريخك وأعراضك حالتك عن طبيبك إلى تحدث االنتحار. حاولت أو فكرت إذا أو  )طبيعي

لك.المناسب العالج نوع وطبيبك أنت

الدواء؟هذا وصف لماذا

طريق عن يعمل وهو السيروتونين. معُدالِّت تسمى األدوية من فئة إلى فيالزودون ينتمي االكتئاب. لعالج فيالزودون يستخدم

العقلي.التوازن على الحفاظ في تساعد الدماغ في طبيعية مادة وهي السيروتونين ، كمية زيادة

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

نفس في  vilazodoneخذ اليوم. في واحدة مرة الطعام مع تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز فيالزودون يأتي

أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع يوم. كل تقريباً الوقت

طبيبك.وصفه مما أكثر تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال التوجيهات. حسب تماماً  vilazodoneخذ تفهمه. ال جزء

أيام.7 كل واحدة مرة من أكثر ليس تدريجيا ً، جرعتك ويزيد فيالزودون من منخفضة بجرعة طبيبك يبدأ أن المحتمل من

في استمر لفيالزودون. الكاملة بالفائدة تشعر أن قبل أسابيع عدة األمر يستغرق قد يعالجه. ال لكنه االكتئاب على فيالزودون يسيطر

تقلل طبيبك أن المحتمل من طبيبك. مع التحدث دون فيالزودون تناول عن تتوقف ال جيدة. بصحة شعرت لو حتى فيالزودون تناول

ارتباك؛ الراس؛ صداع غثيان؛ الدوخة. مثل انسحاب أعراض تواجه فقد فيالزودون ، تناول عن فجأة توقفت إذا تدريجيا. الجرعة

مزاج القدمين ؛ أو اليدين في وخز أو حرق أو ألم النوبات؛ الشديد التعب القلق؛ نائما ؛ البقاء أو النوم في صعوبة إثارة. التهيج؛

من جرعتك تقليل أثناء األعراض هذه من أياً واجهت إذا طبيبك أخبر التعرق. أو طبيعي ؛ غير بشكل متحمس أو مسعور

vilazodone  تناول عن التوقف من وجيزة فترة بعد أوvilazodone.

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن

اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

فيالزودون ،تناول قبل

فيالزودون. أقراص مكونات من أي أو أخرى أدوية أي أو فيالزودون تجاه حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل
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الميثيلين لينزوليد ،  ، )ماربالن(إيزوكاربوكسازيد مثل  ، )(MAOاألمين أحادي أوكسيديز مثبط تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

تناول عن توقفت كنت إذا أو  ، )بارنات(وترانيلسيبرومين  ، )زيالبارإمسام ، إلديبريل ، (سيليجيلين  ، )نارديل(فينيلزين األزرق ،

عن توقفت إذا فيالزودون. تناول عليك يجب ال أنه طبيبك يخبرك أن المحتمل من الماضية. يوماً 14 الـ خالل األدوية هذه أحد

.MAOمثبط تناول في تبدأ أن قبل األقل على يوماً 14 االنتظار عليك يجب أنه طبيبك سيخبرك  ، vilazodoneتناول

ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

 ، )أديرالفي ديكسيدرين ، (ديكستروأمفيتامين  ، )Mydayisفي أديرال ، في (األمفيتامين مثل األمفيتامينات يلي: مما أي

من وغيره األسبرين  ؛ )جانتوفينكومادين ، (الوارفارين مثل  )الدممميعات (التخثر مضادات  ؛ )ديسوكسين(والميثامفيتامين

 )موترينأدفيل ، (إيبوبروفين مثل  )الستيروئيديةغير االلتهاب مضادات (لاللتهابات المضادة الستيرويدية غير العقاقير
كالريثروميسين.  ؛ )وغيرهاتيجريتول ، إيكيترو ، كارباترول ، (كاربامازيبين بوسبيرون.  ؛ )ونابروسينأليف (ونابروكسين

(إيتراكونازول  ؛ )سوبسيسفينتورا ، دوريجسيك ، أكتيك ، (الفنتانيل  ؛ ء)الماحبوب (البول مدرات  ؛ )النوكسين(الديجوكسين
إليتريبتان الموتريبتان ، مثل النصفي الصداع أدوية الغثيان ؛ أو العقلي المرض أو للقلق أدوية  ؛ )ليثوبيد(الليثيوم  )سبورانوكس

Relpax)( ،  وفروفاتريبتان)وزولميتريبتان  ، )إيميتريكس(وسوماتريبتان  ، )ماكسالت(وريزاتريبتان  ، )أميرج(وناراتريبتان  ، )فروفا

السيروتونين امتصاص مثبطات المهدئات.  ؛ )ريماكتانريفادين ، (ريفامبين  ؛ )فينيتيكديالنتين ، (الفينيتوين  ؛ )زوميغ(

(فلوفوكسامين  ، )سارافيمبروزاك ، (فلوكستين  ، )ليكسابرو(إسيتالوبرام  ، )سيليكسا(سيتالوبرام مثل  )(SSRIsاالنتقائية
االنتقائية والنورابينفرين السيروتونين امتصاص مثبطات  ؛ )زولوفت(وسيرترالين  ، )بيكسيفاباكسيل ، (باروكستين  ، )لوفوكس

SNRIs)(  ديسفينالفاكسين مثل)ترامادول منومة؛ حبوب  ؛ )إيفكسور(وفينالفاكسين  ، )سيمبالتا(دولوكستين  ، )بريستيك

Ultram) ، Qdola ، Conzip ،  فيUltracet( مثل الحلقات ثالثية االكتئاب مضادات المهدئات.  ؛protriptyline، 

nortriptyline )Pamelor( ، imipramine )Tofranil( ، doxepin )Sinequan( ، desipramine )Norpramin( ، 

clomipramine )Anafranil( ، amoxapine )Asendin(  ، amitriptyline ،  وتريميبرامين. وvoriconazole )Vfend(  . قد

األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ، التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، vilazodoneمع أيضاً األخرى

والتريبتوفان.جون سانت نبتة وخاصة تتناولها ، التي الغذائية والمكمالت العشبية المنتجات عن طبيبك أخبر

تسبب قد التي العين في الضغط زيادة (الجلوكوما أو دمك في الصوديوم من منخفض مستوى لديك كان إذا طبيبك أخبر

وقت أي في عانيت أو لديك كان إذا أيضاً طبيبك أخبر الكحول ، من كبيرة كميات شربت أو تشرب كنت وإذا  ، )البصرفقدان

الكبد.أمراض أو النوبات أو النزيف مشاكل من

الرضاعة أو للحمل تخططين كنت إذا أو الحمل ، من األخيرة القليلة األشهر في كنت إذا خاصة حامال ً، كنت إذا طبيبك أخبر

الوالدة حديثي األطفال عند مشاكل فيالزودون يسبب قد بطبيبك. فاتصل فيالزودون ، تناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية.

الحمل.من األخيرة األشهر خالل تناوله تم إذا الوالدة بعد

فيالزودون.تتناول أنك األسنان طبيب أو الطبيب أخبر األسنان ، جراحة ذلك في بما جراحية ، لعملية تخضع كنت إذا

تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال وتفكيرك. حكمك على وتؤثر بالنعاس تشعر تجعلك قد فيالزودون أن تعلم أن يجب

عليك.الدواء هذا يؤثر كيف

الجانبية اآلثار يجعل أن للكحول يمكن فيالزودون. تناول أثناء الكحولية للمشروبات اآلمن االستخدام عن طبيبك اسأل

أسوأ.لفيالزودون

التدفق على القدرة وعدم فجأة السائل انسداد فيها يتم حالة (الزاوية انسداد زرق يسبب قد  vilazodoneأن تعلم أن يجب

حول طبيبك إلى تحدث . )الرؤيةفقدان إلى يؤدي قد مما العين ضغط في وشديدة سريعة زيادة إلى يؤدي مما العين خارج

رؤية مثل الرؤية ، في وتغيرات العين في وألم غثيان من تعاني كنت إذا الدواء. هذا تناول في البدء قبل للعين فحص إجراء

الفور.على طارئ طبي عالج على احصل أو بطبيبك فاتصل حولها ، أو العين في احمرار أو وتورم األضواء حول ملونة حلقات
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اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

المعتاد.الغذائي نظامك في استمر ذلك ، بخالف طبيبك يخبرك لم ما

جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

جدول وتابع الفائتة الجرعة فتجاوز التالية ، للجرعة تقريباً الوقت حان إذا ذلك ، ومع تتذكرها. أن بمجرد الفائتة الجرعة خذ

المنسية.الجرعة لتعويض مضاعفة جرعة تأخذ ال المعتاد. الجرعات

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

تختفي:ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثارا يسبب قد فيالزودون

جاففم

الشهيةزيادة

المعدةمن حرقة

غاز

دوخة

القدمينأو اليدين في وخز أو حرق أو ألم

الجسممن لجزء عليه السيطرة يمكن ال اهتزاز

عاديةغير أحالم

تعب

المفاصلالم

غيابهأو القذف تأخير أو عليه ، الحفاظ أو االنتصاب على القدرة وعدم الجنسي ، الدافع انخفاض الذكور. عند جنسية مشاكل

الجنسيةالنشوة إلى الوصول على القدرة عدم أو الجنسية النشوة تأخر أو الجنسي ، الدافع انخفاض اإلناث. عند جنسية مشاكل

في المذكورة تلك أو األعراض هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:على بطبيبك فاتصل خاصة ، احتياطات أو هام تحذير قسم

متسرع

قشعريرة

تورم

التنفسفي صعوبة

الوعيفقدان

النوبات

واإلثارة ، الوخز ، أو الشديد العضالت وتصلب انتظامها ، عدم أو القلب ضربات وسرعة واالرتباك ، والتعرق ، الحمى ،

اإلسهالأو والقيء ، والغثيان ، التنسيق ، وفقدان والهلوسة ،
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عاديةغير كدمات أو نزيف

األنففي نزيف

الجلدعلى صغيرة أرجوانية أو حمراء نقاط

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

الراسصداع

التركيزفي صعوبة

الذاكرةفي مشاكل

ضعف

التنسيقفي مشاكل

السقوطزيادة

إغماء

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً فيالزودون يسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

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

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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يلي:ما الزائدة الجرعة أعراض تشمل قد

وفقدان العضالت ، في شديد ارتعاش أو وتصلب انتظامها ، عدم أو القلب ضربات وسرعة واالرتباك ، والتعرق ، الحمى ،

اإلسهالأو والقيء ، والغثيان ، التنسيق ،

المفرطالتعب

)موجودةغير أصوات سماع أو األشياء رؤية (الهلوسة

الطاقةنقص

األرق

االرتباك

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه إحضار عليك يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو طبيباً

راندأسماء

®فيبريد

2022/01/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية

.ASHPقبل من به مصرحاً يكون أن يجب التجاري لالستخدام

األمريكيةاإلنسانية والخدمات الصحة وزارة  20894MD، Bethesda، Pike Rockville 8600 للطب الوطنية المكتبة

للصحةالوطنية المعاهد

2022مارس 25 للصفحة: تحديث آخر
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