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Зилевтон
произнася се като (zye loo' ton)

защо е предписано това лекарство?

Zileuton се използва за предотвратяване на хрипове, задух, кашлица и стягане в гърдите поради астма. Zileuton 

не се използва за лечение на астматичен пристъп (внезапен епизод на задух, хрипове и кашлица), който вече е 

започнал. Zileuton принадлежи към клас лекарства, наречени инхибитори на синтеза на левкотриен. Действа, 

като спира образуването на определени естествени вещества, които причиняват подуване, стягане и 

производство на слуз в дихателните пътища.

как трябва да се използва това лекарство?

Zileuton се предлага като таблетка и таблетка с удължено освобождаване (продължително действие), за да се приема през устата. 

Таблетката обикновено се приема четири пъти на ден със или без храна. Таблетката с удължено освобождаване обикновено се приема 

два пъти дневно, в рамките на един час след сутрешното и вечерното хранене. Следвайте внимателно указанията на етикета на рецептата 

и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете zileuton точно както е указано. Не приемайте 

повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте таблетките с удължено освобождаване цели. Не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Не използвайте zileuton за лечение на внезапен астматичен пристъп. Вашият лекар ще предпише краткодействащ инхалатор, който да се 

използва по време на пристъпи. Говорете с Вашия лекар как да лекувате симптомите на внезапен астматичен пристъп.

Продължете да приемате всички други лекарства, които Вашият лекар е предписал за лечение на астмата Ви. Не спирайте 

да приемате някое от вашите лекарства и не променяйте дозите на някое от лекарствата си, освен ако Вашият лекар не Ви 

каже, че трябва.

Уведомете Вашия лекар, ако астмата Ви се влоши по време на лечението. Обадете се на Вашия лекар, ако трябва да използвате повече от 

вашето бързодействащо лекарство от обикновено или ако трябва да използвате максималния брой дози от вашето бързодействащо 

лекарство.

Zileuton помага за контролиране на симптомите на астма, но не лекува астма. Може да отнеме няколко дни или повече, преди 

да почувствате пълната полза от zileuton. Продължете да приемате zileuton, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на 

zileuton, без да говорите с Вашия лекар.
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Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели. Попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете зилевтон,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към зилеутон или други лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: антикоагуланти („разредители на кръвта“) като варфарин (Coumadin); противогъбични средства като 
итраконазол (Sporanox) и кетоконазол (Nizoral); бета блокери като атенолол (Tenormin), лабеталол (Trandate), 
метопролол (Lopressor, Toprol XL), надолол (Corgard) и пропранолол (Inderal); блокери на калциевите канали като 
амлодипин (Norvasc), фелодипин, израдипин (DynaCirc), никардипин (Cardene), нифедипин (Adalat, Procardia), 
нимодипин и низолдипин (Sular); цизаприд (Пропулсид); кларитромицин (Biaxin); циклоспорин (Gengraf, Neoral, 
Sandimmune); ХИВ протеазни инхибитори като атазанавир (Reyataz), индинавир (Crixivan), нелфинавир (Viracept), 
ритонавир (Norvir, в Kaletra) и саквинавир (Invirase); нефазодон; телитромицин (Ketek); и теофилин (Theo-24, 
Uniphyl). Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 
внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате чернодробно заболяване. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате zileuton.

уведомете Вашия лекар, ако имате затруднения при преглъщане на хапчета, ако пиете или някога сте пили големи количества 

алкохол и ако сте имали чернодробно заболяване в миналото, но сте се възстановили.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, 
докато приемате zileuton, обадете се на Вашия лекар.

попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохол, докато приемате zileuton.

трябва да знаете, че психичното ви здраве може да се промени по неочакван начин, докато приемате zileuton. 
Трябва незабавно да се обадите на Вашия лекар, ако почувствате някой от следните симптоми: възбуда, агресивно 
поведение, тревожност, раздразнителност, необичайни сънища, халюцинации (виждане на неща или чуване на 
гласове, които не съществуват), депресия, затруднено заспиване или заспиване, безпокойство, суицидно поведение 
(мислене за самонараняване или самоубийство или планиране или опит за това) или тремор (неконтролируемо 
разклащане на част от тялото). Вашият лекар ще реши дали трябва да продължите да приемате zileuton.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете с обичайната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате 

пропуснатата.
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какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Zileuton може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 

е тежък или не изчезва.

главоболие

киселини в стомаха

диария

мускулна болка

дразнене на носа и гърлото

болка или пълнота в лицето

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми или 
тези, изброени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар.

обрив

копривна треска

болка в горната дясна част на стомаха

гадене

повръщане

прекомерна умора

сърбеж

пожълтяване на кожата или очите

тъмна урина

грипоподобни симптоми

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

Zileuton може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, 

докато приемате това лекарство.

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. 

Съхранявайте го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да държите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като седмични 

хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките деца могат да ги 

отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните капачки
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и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре и далече и далеч от погледа 

им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашият лекар ще назначи определени лабораторни изследвания преди и по 

време на Вашето лечение.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Zyflo®

Zyflo®CR
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Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и социалните услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a697013.html 5/5

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

