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Vilazodone
binibigkas bilang (vil az' oh done)

MAHALAGANG BABALA:

Ang isang maliit na bilang ng mga bata, teenager, at young adult (hanggang 24 taong gulang) na umiinom ng mga antidepressant 

('mood elevators') tulad ng vilazodone sa panahon ng mga klinikal na pag-aaral ay naging suicidal (pag-iisip tungkol sa pananakit o 

pagpatay sa sarili o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito. ). Ang mga bata, teenager, at young adult na umiinom ng mga 

antidepressant upang gamutin ang depression o iba pang mga sakit sa isip ay maaaring mas malamang na magpakamatay kaysa 

sa mga bata, teenager, at young adult na hindi umiinom ng mga antidepressant para gamutin ang mga kundisyong ito. 

Gayunpaman, hindi sigurado ang mga eksperto kung gaano kalaki ang panganib na ito at kung gaano ito dapat isaalang-alang sa 

pagpapasya kung ang isang bata o tinedyer ay dapat uminom ng antidepressant. Ang mga batang wala pang 18 taong gulang ay 

karaniwang hindi dapat umiinom ng vilazodone, ngunit sa ilang mga kaso, maaaring magpasya ang isang doktor na ang vilazodone 

ay ang pinakamahusay na gamot upang gamutin ang isang bata'

Dapat mong malaman na ang iyong kalusugan sa isip ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan 
kapag umiinom ka ng vilazodone o iba pang mga antidepressant, kahit na ikaw ay nasa hustong gulang na 
higit sa 24 taong gulang. Maaari kang magpakamatay, lalo na sa simula ng iyong paggamot at anumang oras 
na tumaas o bumaba ang iyong dosis. Ikaw, ang iyong pamilya, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat tumawag 
kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas: bago o lumalalang 
depresyon; pag-iisip tungkol sa pananakit o pagpatay sa iyong sarili, o pagpaplano o pagsisikap na gawin ito; 
matinding pag-aalala; pagkabalisa; pag-atake ng sindak; nahihirapang makatulog o manatiling tulog; 
agresibong pag-uugali; pagkamayamutin; kumikilos nang walang pag-iisip; matinding pagkabalisa; frenzied 
abnormal excitement; o anumang iba pang mga pagbabago sa iyong karaniwang iniisip, mood, o pag-uugali.

Gusto ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na makita ka nang madalas habang umiinom ka ng vilazodone, lalo na sa simula ng 

iyong paggamot. Siguraduhing panatilihin ang lahat ng appointment para sa mga pagbisita sa opisina kasama ng iyong doktor.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot na may vilazodone at sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang impormasyon at 

tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring bisitahin ang website 

ng Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
ucm085729.htm]) o ang website ng gumawa para makuha ang Gabay sa Medication.
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Anuman ang iyong edad, bago ka uminom ng antidepressant, ikaw, ang iyong magulang, o ang iyong tagapag-alaga ay dapat 

makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa mga panganib at benepisyo ng paggamot sa iyong kondisyon ng isang antidepressant o 

sa iba pang mga paggamot. Dapat mo ring pag-usapan ang mga panganib at benepisyo ng hindi paggagamot sa iyong kondisyon. 

Dapat mong malaman na ang pagkakaroon ng depresyon o ibang sakit sa pag-iisip ay lubos na nagpapataas ng panganib na ikaw 

ay magpakamatay. Mas mataas ang panganib na ito kung ikaw o sinuman sa iyong pamilya ay nagkaroon o nagkaroon na ng 

bipolar disorder (mood na nagbabago mula sa depress tungo sa abnormally excited) o mania (frenzied, abnormally excited mood) 

o naisip o nagtangkang magpakamatay. Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong kondisyon, mga sintomas, at personal at 

family medical history. Ikaw at ang iyong doktor ang magpapasya kung anong uri ng paggamot ang tama para sa iyo.

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Vilazodone ay ginagamit upang gamutin ang depresyon. Ang Vilazodone ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na serotonin 

modulators. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng serotonin, isang natural na substansiya sa utak na tumutulong na 

mapanatili ang balanse ng isip.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Vilazodone ay dumarating bilang isang tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha kasama ng pagkain isang beses sa 

isang araw. Uminom ng vilazodone sa halos parehong oras araw-araw. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong 

doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng vilazodone nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom 

ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Malamang na sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng vilazodone at unti-unting taasan ang iyong dosis, hindi 

hihigit sa isang beses bawat 7 araw.

Kinokontrol ng Vilazodone ang depresyon ngunit hindi ito ginagamot. Maaaring tumagal ng ilang linggo bago mo maramdaman ang buong 

benepisyo ng vilazodone. Ipagpatuloy ang pag-inom ng vilazodone kahit na mabuti na ang pakiramdam mo. Huwag ihinto ang pagkuha ng 

vilazodone nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor. Malamang na babawasan ng iyong doktor ang iyong dosis nang paunti-unti. Kung bigla kang 

huminto sa pag-inom ng vilazodone, maaari kang makaranas ng mga sintomas ng withdrawal tulad ng pagkahilo; pagduduwal; sakit ng ulo; 

pagkalito; pagkamayamutin; pagkabalisa; nahihirapang makatulog o manatiling tulog; pagkabalisa; matinding pagkapagod; mga seizure; sakit, 

paso, o pangingilig sa mga kamay o paa; galit na galit o abnormal na nasasabik na mood; o pagpapawisan. Sabihin sa iyong doktor kung 

nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito habang binabawasan mo ang iyong dosis ng vilazodone o sa lalong madaling panahon 

pagkatapos mong ihinto ang pagkuha ng vilazodone.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng vilazodone,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa vilazodone, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa vilazodone tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga 

sangkap.
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sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng monoamine oxidase (MAO) inhibitor, tulad ng isocarboxazid (Marplan), 
linezolid, methylene blue, phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl, Emsam, Zelapar), at tranylcypromine (Parnate), o kung 
ikaw huminto sa pag-inom ng isa sa mga gamot na ito sa loob ng nakaraang 14 na araw. Malamang na sasabihin sa iyo ng 
iyong doktor na hindi ka dapat uminom ng vilazodone. Kung huminto ka sa pag-inom ng vilazodone, sasabihin sa iyo ng 
iyong doktor na dapat kang maghintay ng hindi bababa sa 14 na araw bago ka magsimulang kumuha ng MAO inhibitor.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, at mga 
bitamina na iniinom o pinaplano mong inumin. Tiyaking banggitin ang alinman sa mga sumusunod: amphetamine 
tulad ng amphetamine (sa Adderall, sa Mydayis), dextroamphetamine (Dexedrine, sa Adderall), at methamphetamine 
(Desoxyn); anticoagulants ('blood thinners') tulad ng warfarin (Coumadin, Jantoven); aspirin at iba pang nonsteroidal 
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) tulad ng ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn); buspirone; 
carbamazepine (Carbatrol, Equetro, Tegretol, iba pa); clarithromycin; digoxin (Lanoxin); diuretics ('mga tabletas ng 
tubig'); fentanyl (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys); itraconazole (Sporanox); lithium (Lithobid); mga gamot para sa 
pagkabalisa, sakit sa isip, o pagduduwal; mga gamot para sa migraine tulad ng almotriptan, eletriptan (Relpax), 
frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex), at zolmitriptan (Zomig); phenytoin 
(Dilantin, Phenytek); rifampin (Rifadin, Rimactane); pampakalma; selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) tulad ng 
citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetine (Prozac, Sarafem), fluvoxamine (Luvox), paroxetine (Paxil, 
Pexeva), at sertraline (Zoloft); selective serotonin at norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs) tulad ng desvenlafaxine 
(Pristiq), duloxetine (Cymbalta), at venlafaxine (Effexor); mga tabletas sa pagtulog; tramadol (Conzip, Qdola, Ultram, sa 
Ultracet); mga tranquilizer; tricyclic antidepressants tulad ng amitriptyline, amoxapine (Asendin), clomipramine 
(Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor), protriptyline, at 
trimipramine; at voriconazole (Vfend). Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga 
gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang maaari ring 
makipag-ugnayan sa vilazodone, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na 
iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung anong mga herbal na produkto at nutritional supplement ang iniinom mo, lalo na ang St. John's 
wort at tryptophan.

sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mababang antas ng sodium sa iyong dugo o glaucoma (tumaas na presyon sa mata na 

maaaring magdulot ng pagkawala ng paningin), at kung umiinom ka o nakainom na ng maraming alkohol, Sabihin din sa iyong 

doktor kung mayroon kang o nagkaroon ng mga problema sa pagdurugo, seizure, o sakit sa atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, lalo na kung ikaw ay nasa huling ilang buwan ng iyong pagbubuntis, o kung plano mong 

magbuntis o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang umiinom ng vilazodone, tawagan ang iyong doktor. Ang Vilazodone ay 

maaaring magdulot ng mga problema sa mga bagong silang kasunod ng panganganak kung ito ay kinuha sa mga huling buwan ng 

pagbubuntis.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
vilazodone.

dapat mong malaman na ang vilazodone ay maaaring magpaantok sa iyo at makaapekto sa iyong panghuhusga at pag-iisip. Huwag magmaneho ng 

kotse o magpaandar ng makinarya hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing habang umiinom ka ng vilazodone. Ang alkohol ay 

maaaring magpalala ng mga side effect mula sa vilazodone.

dapat mong malaman na ang vilazodone ay maaaring magdulot ng angle-closure glaucoma (isang kondisyon kung saan ang likido ay biglang 

nabara at hindi makalabas sa mata na nagdudulot ng mabilis, matinding pagtaas ng presyon ng mata na maaaring humantong sa pagkawala 

ng paningin). Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkakaroon ng pagsusuri sa mata bago mo simulan ang pag-inom ng gamot na ito. 

Kung mayroon kang pagduduwal, pananakit ng mata, mga pagbabago sa paningin, tulad ng makakita ng mga kulay na singsing sa paligid ng 

mga ilaw, at pamamaga o pamumula sa loob o paligid ng mata, tawagan ang iyong doktor o kumuha kaagad ng emerhensiyang medikal na 

paggamot.
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sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Vilazodone. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

tuyong bibig

nadagdagan ang gana

heartburn

gas

pagkahilo

sakit, paso, o pangingilig sa mga kamay o paa

hindi mapigil na pagyanig ng isang bahagi ng katawan

hindi pangkaraniwang panaginip

pagkapagod

sakit sa kasu-kasuan

mga problema sa sekswal sa mga lalaki; nabawasan ang gana sa pakikipagtalik, kawalan ng kakayahan na makakuha o panatilihin ang isang paninigas, o 

naantala o walang bulalas

mga problema sa sekswal sa mga babae; nabawasan ang sex drive, o naantala ang orgasm o hindi nagkakaroon ng orgasm

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito o 
sa mga nakalista sa MAHALAGANG BABALA o mga seksyong ESPESYAL NA PAG-Iingat, tawagan kaagad ang iyong 
doktor:

pantal

mga pantal

pamamaga

hirap huminga

pagkawala ng malay

mga seizure

lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, at matinding paninigas ng kalamnan o pagkibot, 
pagkabalisa, guni-guni, pagkawala ng koordinasyon, pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae
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hindi pangkaraniwang pagdurugo o pasa

pagdurugo ng ilong

maliliit na pula o lilang tuldok sa balat

guni-guni (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na hindi umiiral)

sakit ng ulo

hirap magconcentrate

mga problema sa memorya

kahinaan

mga problema sa koordinasyon

nadagdagan ang pagbagsak

nanghihina

Ang Vilazodone ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom 

ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

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

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, agad na tumawag sa mga serbisyong pang-emergency sa 911.
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Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, at matinding paninigas ng kalamnan o pagkibot, pagkawala 

ng koordinasyon, pagduduwal, pagsusuka, o pagtatae

labis na pagkapagod

guni-guni (nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na hindi umiiral)

kakulangan ng enerhiya

pagkabalisa

disorientasyon

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Viibryd®

Huling Binago - 01/15/2022

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Disclaimer
AHFS®Impormasyon sa Gamot ng Pasyente™. © Copyright, 2022. Ang American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan. Pagdoble

para sa komersyal na paggamit ay dapat na awtorisado ng ASHP.

Pambansang Aklatan ng Medisina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health at Human Services

National Institutes of Health

Huling na-update ang page: 25 Marso 2022
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