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לורסידון
done) I ras'( loo  כ מבוטא

:חשובה אזהרה

:דמנציה עם למבוגרים חשובה אזהרה

 לתקשר, בבהירות לחשוב, לזכור היכולת על המשפיעה מוחית הפרעה( דמנציה עם מבוגרים כי הראו מחקרים
 תרופות( אנטי-פסיכוטיות תרופות הנוטלים) ובאישיות הרוח במצב לשינויים לגרום ושעשוי יומיומיות פעולות ולבצע

 להיות גם עשויים דמנציה עם יותר מבוגרים. הטיפול במהלך למוות מוגבר סיכוי יש. לורסידון כגון) נפש למחלות
.פסיכוטיות אנטי בתרופות טיפול במהלך שבץ מיני או מוחי בשבץ ללקות יותר גדול סיכוי בעלי

-FDA:בן, אתה אם התרופה את שרשם הרופא עם שוחח. דמנציה עם מבוגרים בקרב התנהגות בהפרעות לטיפול 
 על מאושר  אינו )FDA(ה באתר בקר נוסף למידע. לורזידון ונוטל מדמנציה סובל בו מטפל שאתה מישהו או משפחה

Lurasidone/Drugs[/Drugs ]http://www.fda.govhttp://www.fda.gov והתרופות המזון מינהל ידי

:מדיכאון הסובלים לאנשים חשובה אזהרה

 הפכו קליניים מחקרים במהלך לדיכאון תרופות שלקחו24)  גיל עד( צעירים ומבוגרים נוער בני, ילדים של קטן מספר
 צעירים ומבוגרים נוער בני, ילדים). זאת לעשות ניסיון או תכנון או התאבדות או פגיעה על מחשבים( לאובדניים

 להתאבד יותר גבוה סיכוי בעלי להיות עשויים אחרות נפש במחלות או בדיכאון לטיפול דיכאון נוגדות תרופות הנוטלים
 מומחים, זאת עם. אלו במצבים לטיפול דיכאון נוגדות תרופות נוטלים שאינם צעירים ומבוגרים נוער בני, ילדים מאשר

דיכאון נוגדת תרופה לקחת צריכים נער או ילד אם בחשבון לקחת יש כמה ועד הזה הסיכון גדול כמה עד בטוחים אינם

 עשוי רופא, מסוימים במקרים אך, בדיכאון לטיפול לורסידון ליטול כלל בדרך צריכים לא10  לגיל מתחת ילדים.
.ילד של במצבו לטיפול ביותר הטובה התרופה היא שלורסידון להחליט

 לטיפול לורסידון נוטל אתה כאשר צפויות בלתי בדרכים להשתנות עשויה שלך הנפשית שהבריאות לדעת צריך אתה
 הטיפול בתחילת במיוחד, לאובדני להפוך עלול אתה24.  גיל מעל מבוגר אתה אם גם אחרת נפש מחלת או בדיכאון

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

;לחשוב בלי פועל; נרִגנָּות; אגרסיבית התנהגות; ישן להישאר או להירדם קושי; חרדה התקפי; תסיסה; קיצונית דאגה;
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4/1,22/512:07MedlinePlusתרופות על מידעLurasidone: 

 להיות עלולים תסמינים אילו יודעים שלך המטפל או שהמשפחה ודא. בטירוף חריגה והתרגשות; חמור שקט אי
.בעצמך לטיפול לפנות מסוגל אינך אם לרופא להתקשר יכולים שהם כך, חמורים

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

 הרופא עם לדבר צריכים שלך המטפל או משפחתך, אתה, דיכאון נוגדת תרופה נוטל שאתה לפני, גילך מה משנה לא
 על לדבר גם כדאי. אחרים בטיפולים או דיכאון נוגדת בתרופה במצבך טיפול של והיתרונות הסיכונים על שלך

 הסיכון את מאוד מגדילים אחרת נפש מחלת או שדיכאון לדעת צריך אתה. במצבך טיפול אי של והיתרונות הסיכונים
 שמשתנה רוח מצב( קוטבית דו מהפרעה סבל במשפחתך מישהו או אתה אם יותר גבוה זה סיכון. לאובדני שתהפוך
, מצבך על שלך הרופא עם שוחח. להתאבד ניסה או על חשב אם או מאניה או) נורמלית לא בצורה להתרגש מדיכאון

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

?זו תרופה נרשמה האם היי

 טבעיים חומרים של הפעילות שינוי ידי על פועל זה. טיפוסיות לא פסיכוטיות אנטי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 )Lithobid(או )Valproate )Depacon קוטבית דו הפרעה עם מבוגרים אצל בדיכאון לטיפולLurasidone . במוח מסוימים
 לחשיבה הגורמת נפש מחלת( סכיזופרניה של בסימפטומים לטיפול משמשLurasidone . ליתיום עם יחד גם  משמש

 גם משמש הוא. ומעלה13  מגיל וילדים מבוגרים אצל) הולמים לא או חזקים ורגשות בחיים עניין אובדן, חריגה או מופרעת
 הגורמת מחלה; דפרסיה מאניה הפרעה( קוטבית דו הפרעה עם ומעלה10  מגיל וילדים מבוגרים אצל בדיכאון לטיפול

Lurasidone) אחרים חריגים רוח ומצבי מאניה של אפיזודות, דיכאון של לפרקים

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 לורסידון קח. ביום פעם) קלוריות350  לפחות( ארוחה עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע לורסידון
 להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך

 קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוקlurasidon  קח. מבין שאינך חלק כל
.שלך הרופא שרשם ממה יותר

 ייתכן. הללו המצבים את מרפא אינו אך קוטבית דו הפרעה עם אנשים אצל ובדיכאון בסכיזופרניה שולט לורסידון
 אתה אם גם לורזידון ליטול המשך. לורסידון של המלאה התועלת את שתרגיש עד יותר או שבועות מספר שיחלפו
.שלך הרופא עם לדבר מבלי לורזידון ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,לורזידון נטילת לפני
 בקש. לורסידון בטבליות מהמרכיבים לאחד או, אחרת תרופה לכל-lurasidon, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

-Prevpac); ב(clarithromycin ,Biaxin (Carbatrol, Epitol, Tegretol);  קרבמזפין נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
בריפאטר, בריפאמט(rifampin ,Rifadin, Rimactane ); פניטק, דילנטין( פניטואיןmibefradil; ; קטוקונאזול

;ritonavir )Norvir( ;(ווריקונזול או; וורט ון'ג סנט  .(Vfend)אתה אם לורסידון לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא 
.הללו מהתרופות אחת נוטל

 הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
; אנטיהיסטמינים; דיכאון נוגדות תרופות: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר

atazanavir )Reyataz(; bosentan )Tracleer(; diltiazem ,Cardizem, Cartia, Taztia, Tiazac)אחרים ;( efavirenz)
 פלוקונאזול); אינטליגנציה(etravirine ); אחריםMycin, Ery ,EES, E-(Tab- אריתרומיצין); באטריפלה, סוסטיבה

;(Diflucan) indinavir )Crixivan(; ipratropium ,Atrovent)ב ,Combivent-ב

;itraconazole )Sporanox( ;(Duoneb-תרופות; הרגעה כדורי או שינה כדורי, הרגעה תרופות, בחרדה לשליטה תרופות 
, פרקינסון מחלת, גרביס מיאסטניה, תנועה מחלת, דלקתיות מעי מחלות, לגלאוקומה תרופות; הדם בלחץ לשליטה

 פיוגליטזון; פנוברביטל; )nefazodone; nelfinavir )Viracept; נפצילין(Provigil);  מודפיניל; שתן בעיות או כיבים
,Actos)ב ,Duetact-ב Met- ;rifabutin )Mycobutin( ;(Actoplusאו  verpamil ,Calan, Verelan)ב, אחרים ;(Tarka-
, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכןlurasidon,  עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות תרופות

 עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה

 יש ואם מרשם בתרופות המידה על יתר השתמשת או רחוב בסמי פעם השתמשת או משתמש אתה אם שלך לרופא ספר
 מחלת; הלַבֵ ספְִיקתַ אִי; סדיר לא דופק; לב התקף או לב מחלת, בחזה כאבים(TIA);  שבץ מיני; שבץ פעם אי עברת או לך

( אלצהיימר מחלת); המשקל ובשיווי בשרירים בשליטה, בתנועה לקשיים הגורמת העצבים במערכת הפרעה( פרקינסון
; דמנציה; התקפים); יומיומיות בפעילויות ולטפל לתקשר, ללמוד, לחשוב והיכולת הזיכרון את לאט שהורסת מוח מחלת
 פרולקטין רמות; נמוך או גבוה דם לחץ; לבלוע עליך שמקשה מצב כל; שלך המשקל שיווי על בשמירה בעיות; השד סרטן

 מחלת; כליות מחלת; לבנים דם תאי של נמוך מספר; בדם) וטריגליצרידים כולסטרול( שומנים של גבוהה רמה; גבוהות
 יש אם שלך לרופא ספר. בסוכרת פעם אי סבל או סבל במשפחתך מישהו או אתה אם או; בדם גבוהה סוכר רמת; כבד

 ספר. הטיפול במהלך עת בכל אלה תסמינים מפתח אתה אם או, כעת התייבשות סימני או שלשולים או קשות הקאות לך
.חמורות לוואי תופעות בגלל נפש למחלת תרופה לקחת להפסיק נאלצת פעם אי אם שלך לרופא גם

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

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

 שתדע עד מסוכנות מכונות להפעיל או במכונית לנהוג אין. לנמנם לך לגרום עלול שלוראזידון לדעת צריך אתה
.עליך משפיעה זו תרופה כיצד

 לך אין אם גם, זו תרופה נוטל שאתה בזמן) שלך בדם הסוכר ברמת עלייה( היפרגליקמיה לחוות עלול שאתה לדעת עליך
 ונטילת, סכיזופרניה להם שאין אנשים מאשר סוכרת לפתח יותר גבוה סיכוי לך יש, סכיזופרניה לך יש אם. סוכרת עדיין

 בזמן הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד לרופא ספר. הזה הסיכון את להגביר עלולה דומות תרופות או לורזידון
 להתקשר מאוד חשוב. חולשה או מטושטשת ראייה, קיצוני רעב, תכופה שתן הטלת, קיצוני צמא: לורזידון נוטל שאתה
.קטואצידוזיס הנקרא חמור למצב לגרום עלול בדם גבוה שסוכר מכיוון, הללו מהתסמינים אחד לך שיש ברגע לרופא
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 יובש כוללים קטואצידוזיס של תסמינים. מוקדם בשלב מטופלת לא היא אם חיים לסכנת להפוך עלול קטואצידוזיס
.בהכרה וירידה פירותי ריח עם נשימה, נשימה קוצר, והקאות בחילות, בפה

 נפוץ זה. משכיבה מדי מהר קם אתה כאשר והתעלפות סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול שלורזידון לדעת צריך אתה
 הרגליים את הנח, באיטיות מהמיטה צא, זו מבעיה להימנע לעזור כדי. לורסידון ליטול לראשונה מתחיל אתה כאשר יותר

.קם שאתה לפני דקות מספר למשך הרצפה על

 אם שלך לרופא ספר. מאוד מתחמם הוא כאשר להתקרר שלך הגוף על להקשות עשויlurasidone  כי לדעת צריך אתה
.קיצוני לחום להיחשף או להתאמן מתכנן אתה

 נוטל שאתה בזמן לעת מעת שלך המשקל את לבדוק חשוב. במשקל לעלייה לגרום עלול לורסידון כי לדעת צריך אתה
.זו תרופה

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ לשתות או אשכוליות של גדולות כמויות לאכול אין

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. זאת זוכר שאתה ברגע) קלוריות350  לפחות( אוכל עם שהוחמצה המנה את קח
 מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה

.שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Lurasidone

משקל שיווי על לשמור מתקשה או יציבה לא הרגשה, סחרחורת

חרֲדָהָ

חּולׁשהָ

עייפות

שקט אי

מהגוף חלק של נשלט בלתי רעד

מדשדשת הליכה או איטיות תנועות

בחילה

הקֲָאָה

בתיאבון שינויים

מוגבר רוק

הפרשות או חזה הגדלת

החמצה או מאוחר מחזור

המינית ביכולת ירידה
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 אלה או, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר', מיוחדים זהירות ואמצעי חשובות אזהרות' בסעיפים המפורטים

התקפים

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

נשימה או בליעה קשיי

נשימה קוצר

תקין לא דופק

זיהום של אחרים וסימנים צמרמורות, שיעול, חום, גרון כאבי

חמורה שרירים ונוקשות סדיר לא או מהיר דופק, בלבול, הזעה, חום

בהן לשלוט יכול שאינך הגוף או הפנים של חריגות תנועות

נופל

Lurasidone 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

 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

. 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

יתר מנת/חירום במקרה

/a611016.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov5/6

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


,15/4/2212:07MedlinePlusתרופות על מידעLurasidone: 

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

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-lurasidon.ל שלך הגוף תגובת

 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

®לאטודה

15/04/2018-  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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