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Луразидон
произнася се като (loo ras' I did )

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Важно предупреждение за възрастни хора с деменция:

Проучванията показват, че възрастни хора с деменция (мозъчно разстройство, което засяга способността за 

запомняне, ясно мислене, общуване и извършване на ежедневни дейности и което може да причини промени в 

настроението и личността), които приемат антипсихотици (лекарства за психични заболявания), като луразидон 

имат повишен шанс за смърт по време на лечението. Възрастните хора с деменция също могат да имат по-голям 

шанс да получат инсулт или миниинсулт по време на лечение с антипсихотици.

Луразидон не е одобрен от Агенцията по храните и лекарствата (FDA) за лечение на поведенчески 

разстройства при възрастни хора с деменция. Говорете с лекаря, предписал това лекарство, ако вие, член на 

семейството или някой, за когото се грижите, имате деменция и приемате луразидон. За повече информация 

посетете уебсайта на FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

Важно предупреждение за хора с депресия:

Малък брой деца, тийнейджъри и млади възрастни (до 24 години), които са приемали лекарства за депресия по 

време на клинични проучвания, стават суицидни (мислят за самонараняване или самоубийство или планират или 

опитват да го направят). Децата, тийнейджърите и младите възрастни, които приемат антидепресанти за лечение на 

депресия или други психични заболявания, може да са по-склонни да се самоубият, отколкото децата, 

тийнейджърите и младите възрастни, които не приемат антидепресанти за лечение на тези състояния. Експертите 

обаче не са сигурни колко голям е този риск и колко трябва да се вземе предвид при вземането на решение дали 

дете или тийнейджър трябва да приема антидепресант. Деца под 10-годишна възраст обикновено не трябва да 

приемат луразидон за лечение на депресия, но в някои случаи лекарят може да реши, че луразидонът е най-доброто 

лекарство за лечение на състоянието на детето.

Трябва да знаете, че психичното Ви здраве може да се промени по неочакван начин, когато приемате луразидон за 

лечение на депресия или друго психично заболяване, дори ако сте възрастен над 24 години. Може да станете суицидни, 

особено в началото на лечението и всеки път, когато дозата Ви се увеличи или намали. Вие, вашето семейство или вашият 

болногледач трябва незабавно да се обадите на Вашия лекар, ако изпитате някой от следните симптоми: нова или 

влошаваща се депресия; мислите за самонараняване или самоубийство, или планирате или се опитвате да го направите; 

изключително безпокойство; възбуда; паническа атака; трудно заспиване или оставане на заспиване; агресивно поведение; 

раздразнителност; действа без да се замисля;
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силно безпокойство; и неистово необичайно вълнение. Уверете се, че вашето семейство или болногледач знаят кои 

симптоми могат да бъдат сериозни, за да могат да се обадят на лекар, ако не можете сами да потърсите лечение.

Вашият доставчик на здравни услуги ще иска да ви вижда често, докато приемате луразидон, особено в 

началото на лечението. Не забравяйте да запазите всички срещи за посещения в офиса с Вашия лекар.

Без значение на каква възраст сте, преди да приемете антидепресант, вие, вашето семейство или вашият 

болногледач трябва да говорите с вашия лекар за рисковете и ползите от лечението на вашето състояние с 

антидепресант или с други лечения. Вие също трябва да говорите за рисковете и ползите от нелекуването на 

вашето състояние. Трябва да знаете, че наличието на депресия или друго психично заболяване значително 

увеличава риска от самоубийство. Този риск е по-висок, ако вие или някой от вашето семейство имате или някога 

сте имали биполярно разстройство (настроение, което се променя от депресирано до необичайно възбудено) или 

мания, или сте мислили или се опитвали да се самоубиете. Говорете с Вашия лекар за Вашето състояние, симптоми 

и лична и семейна медицинска история. Вие и Вашият лекар ще решите какъв тип лечение е подходящ за Вас.

защо е предписано това лекарство?

Луразидон се използва за лечение на симптомите на шизофрения (психично заболяване, което причинява нарушено или 

необичайно мислене, загуба на интерес към живота и силни или неподходящи емоции) при възрастни и деца на 13 и 

повече години. Използва се също за лечение на депресия при възрастни и деца на възраст 10 и повече години с 

биполярно разстройство (маниакално депресивно разстройство; заболяване, което причинява епизоди на депресия, 

епизоди на мания и други необичайни настроения). Луразидон също се използва заедно с литий (Lithobid) или валпроат 

(Depacon) за лечение на депресия при възрастни с биполярно разстройство. Луразидон е в клас лекарства, наречени 

атипични антипсихотици. Действа чрез промяна на активността на определени естествени вещества в мозъка.

как трябва да се използва това лекарство?

Луразидон се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема с храна (най-малко 350 калории) веднъж на 

ден. Приемайте луразидон приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета на 

рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете луразидон точно както е 

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

Луразидон контролира шизофренията и депресията при хора с биполярно разстройство, но не лекува тези състояния. 

Може да отнеме няколко седмици или повече, преди да почувствате пълната полза от луразидон. Продължете да 

приемате луразидон, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на луразидон, без да говорите с Вашия лекар.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.
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какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете луразидон,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към луразидон, други лекарства или някоя от 
съставките на таблетките луразидон. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате карбамазепин (Carbatrol, Epitol, Tegretol); кларитромицин (Biaxin, в 
Prevpac); кетоконазол; мибефрадил; фенитоин (Dilantin, Phenytek); рифампин (Rifadin, Rimactane, in Rifamate, in 
Rifater); ритонавир (Norvir); жълт кантарион; или вориконазол (Vfend). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не 
приемате луразидон, ако приемате някое от тези лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, витамини и хранителни добавки, отпускани с рецепта и 
без рецепта, приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от следните: антидепресанти; 
антихистамини; атазанавир (Reyataz); бозентан (Tracleer); дилтиазем (Cardizem, Cartia, Taztia, Tiazac, други); ефавиренц 
(Sustiva, в Atripla); еритромицин (EES, E-Mycin, Ery-Tab, други); етравирин (Intelence); флуконазол (Дифлукан); индинавир 
(Crixivan); ипратропиум (Atrovent, в Combivent, в Duoneb); итраконазол (Sporanox); лекарства за контролиране на 
тревожността, успокоителни, хапчета за сън или транквиланти; лекарства за контрол на кръвното налягане; лекарства 
за глаукома, възпалително заболяване на червата, болест при движение, миастения гравис, болест на Паркинсон, 
язви или проблеми с урината; модафинил (Provigil); нафцилин; нефазодон; нелфинавир (Viracept); фенобарбитал; 
пиоглитазон (Actos, в Duetact, в Actoplus Met); рифабутин (микобутин); или верапамил (Calan, Verelan, други, в Tarka); 
Други лекарства също могат да взаимодействат с луразидон, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за 
всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък. Може да се наложи Вашият лекар 
да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако употребявате или някога сте употребявали улични наркотици или сте употребявали прекомерно 

отпускани с рецепта лекарства и ако имате или някога сте имали инсулт; министерство (TIA); болка в гърдите, сърдечно заболяване или 

сърдечен удар; неравномерен сърдечен ритъм; сърдечна недостатъчност; болест на Паркинсон (разстройство на нервната система, 

което причинява затруднения при движение, мускулен контрол и баланс); Болест на Алцхаймер (мозъчно заболяване, което бавно 

унищожава паметта и способността за мислене, учене, общуване и справяне с ежедневните дейности); гърчове; деменция; рак на 

гърдата; проблеми с поддържането на равновесие; всяко състояние, което затруднява преглъщането; високо или ниско кръвно 

налягане; високи нива на пролактин; високо ниво на мазнини (холестерол и триглицериди) в кръвта Ви; нисък брой бели кръвни 

клетки; заболяване на бъбреците; чернодробно заболяване; висока кръвна захар; или ако вие или някой от вашето семейство имате 

или някога сте имали диабет. Уведомете Вашия лекар, ако имате силно повръщане или диария или признаци на дехидратация сега, 

или ако развиете тези симптоми по всяко време по време на лечението. Също така уведомете Вашия лекар, ако някога Ви се е 

налагало да спрете приема на лекарства за психично заболяване поради тежки странични ефекти.

tell your doctor if you are pregnant, especially if you are in the last few months of your pregnancy, or if you 
plan to become pregnant or are breastfeeding. If you become pregnant while taking lurasidone, call your 
doctor. Lurasidone may cause problems in newborns following delivery if it is taken during the last months 
of pregnancy.

if you are having surgery, including dental surgery, tell the doctor or dentist that you are taking 
lurasidone.

you should know that lurasidone may make you drowsy. Do not drive a car or operate hazardous 
machinery until you know how this medication affects you.

трябва да знаете, че може да получите хипергликемия (повишаване на кръвната Ви захар), докато приемате 
това лекарство, дори ако все още нямате диабет. Ако имате шизофрения, е по-вероятно да развиете диабет, 
отколкото хората, които нямат шизофрения, и приемането на луразидон или подобни лекарства може да 
увеличи този риск. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате някой от следните симптоми, докато приемате 
луразидон: силна жажда, често уриниране, силен глад, замъглено зрение или слабост. Много е важно да се 
обадите на Вашия лекар веднага щом имате някой от тези симптоми, тъй като високата кръвна захар може да 
причини сериозно състояние, наречено кетоацидоза.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611016.html 3/6



15.04.22, 12:07 ч Луразидон: Информация за лекарствата MedlinePlus

Кетоацидозата може да стане животозастрашаваща, ако не се лекува на ранен етап. Симптомите на 
кетоацидозата включват сухота в устата, гадене и повръщане, задух, дъх, който мирише на плодове и 
намалено съзнание.

трябва да знаете, че луразидон може да причини замаяност, замаяност и припадък, когато ставате твърде бързо от 
легнало положение. Това е по-често, когато за първи път започнете да приемате луразидон. За да избегнете този 
проблем, ставайте бавно от леглото, като опирате краката си на пода за няколко минути, преди да се изправите.

трябва да знаете, че луразидонът може да затрудни охлаждането на тялото ви, когато стане много горещо. Кажете на Вашия 

лекар, ако планирате да тренирате или да бъдете изложени на екстремна топлина.

трябва да знаете, че луразидон може да причини повишаване на теглото. Важно е периодично да 
проверявате теглото си, докато приемате това лекарство.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Не яжте големи количества грейпфрут и не пийте сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза с храна (най-малко 350 калории), 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.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Луразидон може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 
е тежък или не изчезне:

замаяност, чувство на нестабилност или проблеми с поддържането на равновесие

тревожност

слабост

умора

безпокойство

неконтролируемо разклащане на част от тялото

бавни движения или разместване

гадене

повръщане

промени в апетита

повишена слюнка

уголемяване на гърдите или отделяне на секрет

късна или пропусната менструация

намалена сексуална способност
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Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в разделите ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

припадъци

подуване на лицето, гърлото, езика, устните, очите, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

дрезгавост

затруднено преглъщане или дишане

недостиг на въздух

ненормален сърдечен ритъм

възпалено гърло, треска, кашлица, втрисане и други признаци на инфекция

треска, изпотяване, объркване, бърз или неравномерен пулс и тежка мускулна скованост

необичайни движения на лицето или тялото ви, които не можете да контролирате

падащи

Луразидон може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате това 

лекарство.

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).

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 и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре и далече, 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
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15.04.22, 12:07 ч Луразидон: Информация за лекарствата MedlinePlus

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 може да назначи определени лабораторни изследвания, за 

да провери реакцията на тялото ви към луразидон.

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.
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