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?זו תרופה נרשמה האם היי

Solifenacin . השתן   שלפוחית שרירי הרפיית ידי על עובד זה. מוסקריניות אנטי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
 חוט, במוח בעיה ידי על הנגרם השתן   בשלפוחית שליטה של מצב( נוירוגני דטרוזור של יתר בפעילות לטיפול משמש
   שלפוחית פעילות יתר לטיפול משמשLS( . Solifenacin )VESIcare ומעלה שנתיים מגיל בילדים) עצבים או השדרה

 וחוסר שתן במתן דחוף צורך, תכופה שתן להטלת וגורמים שליטה ללא מתכווצים   השלפוחית שרירי שבו מצב( השתן
) )Solifenacin )VESIcareשתן במתן לשלוט יכולת

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך אותו קח, סוליפנצין לקחת לזכור לך לעזור כדי. ביום פעם כלל בדרך נלקח.
 סוליפנצין קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות

 )LS שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק
Solifenacin )VESIcareתרחיף. אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקחות  Solifenacinטבליות. הפה דרך לנטילה

LS( ; VESIcareנוזל)ותרחיף )VESIcare( כטבליה  מגיע Solifenacin

 למדוד כדי אוראלי מינון במזרק השתמש. שווה באופן התרופה את לערבב כדי שימוש כל לפני היטב התרחיף את נער
 כדי. חלב או מים של קטנה כוס ואחריו מהמזרק ישר התרחיף את לבלוע יכול אתה. התרופה של הנכונה הכמות את

.אחר מזון או נוזל עם התרחיף מנטילת הימנע, מר טעם למנוע

.אחר נוזל או מים עם הטבליות את לבלוע יש. אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן הטבליות את לבלוע

.הטיפול בהמשך שלך המינון את ויגדיל סוליפנצין של נמוך במינון יתחיל כנראה שלך הרופא

 אתה אם גם סוליפנצין לקחת המשך. מצבך את ירפא לא אך שלך הסימפטומים על בשליטה לסייע עשוי.
Solifenacin שלך הרופא עם לדבר מבלי סוליפנצין לקחת 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 באמצעי לנקוט יש

,סוליפנצין נטילת לפני
 או סוליפנצין בטבליות מהמרכיבים אחד כל או אחרת תרופה כל, לסוליפנצין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. פומי תרחיף

נוטל אתה צמחיים ומוצרים תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר

; קלריתרמיצין: )amiodarone )Nexterone, Pacerone; הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד.
disopyramide )Norpace(; dofetilide)אריתרומיצין); טיקוסין  ;(EES, ERYC, Erythrocin)פרוטאז מעכבי  HIV

ו-Viekira) ב-Kaletra, בnelfinavir )Viracept(, ritonavir ,Norvir) (Crixivan),  אינדינאביר כגון

;saquinavir )Invirase(; itraconazole )Sporanox(, ketoconazole, nefazodone-פימוזיד ; ;procainamide
 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. ותיאורידזין(Betapace, Sorine, Sotylize);  סוטלול); בנוידקסטה( כינידין

 לקיים גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון
,סוליפנצין עם אינטראקציה

 עצירת), ראייה לאובדן לגרום שעלול חמור עיניים מצב( צרה בזווית מגלאוקומה סבלת או לך יש אם לרופא ספר
הקיבה של איטית התרוקנות( קיבה עצירת או), בכלל או לחלוטין השתן   שלפוחית את לרוקן יכולת חוסר( שתן

.סוליפנצין לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא).

, סדיר לא לב לקצב לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
הפרעה( גרביס מיאסטניה, העיכול במערכת או השתן   בשלפוחית חסימה של סוג כל), פתאומי מוות או התעלפות

[ הגס המעי ברירית ולפצעים לנפיחות הגורם מצב( כיבית קוליטיס), שרירים לחולשת הגורמת עצבים מערכת של
), גברי רבייה איבר, הערמונית של הגדלה(BPH,  הערמונית של שפירה היפרטרופיה), הטבעת ופי] הגס המעי

.כליות או כבד מחלת או ; עצירות

, סוליפנצין נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

 במכונית תנהג אל. ראייה לטשטוש לגרום או ישנונית או לסחרחורת לך לגרום עלול שסוליפנצין לדעת עליך
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או

 לחום מחשיפה הימנע. מאוד מתחמם כשהוא להתקרר שלך הגוף על להקשות עשוי שסוליפנצין לדעת צריך אתה
, סחרחורת כגון חום למכת אחרים סימנים או חום לך יש אם חירום רפואי טיפול קבל או לרופא והתקשר, קיצוני
.לחום שנחשפת לאחר מהיר ודופק בלבול, ראש כאבי, קיבה קלקול

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ שתיית על שלך הרופא עם שוחח

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 בשעה שלך הבאה המנה את ולקח שהוחמצה המנה על דלג )solifenacin )VESIcare, טבליות נוטל אתה אם
.יום באותו סוליפנצין טבליות מנות שתי ליטול אין. למחרת הקבועה

 אם, זאת עם. זאת זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קחLS) ,(VESIcare  סוליפנאצין פומי תרחיף נוטל אתה אם
. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, שלך האחרונה המנה מאז שעות-12 מ יותר חלפו

.יום באותו סוליפנצין פומי תרחיף של מנות שתי ליטול אין
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?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

יבש פה

עצירות

בטן כאב

קיבה קלקול

הקֲָאָה

צרַבֶתֶ

יבשות עיניים

מטושטשת ראייה

יבש עור

 אתה אם אך, שכיחים אינם הבאים התסמינים. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר, מהם אחד חווה

ימים-3 מ יותר שנמשכת עצירות

תכופה או כואבת שתן הטלת

עכור או דמי שתן

גב כאב

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

צרְִידּות

בליעה או נשימה קשיי

פריחה

כוורות

עקִצּוץ

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות

ּבלִּבּול

ראֹׁש ּכאְבֵ

קיצונית עייפות

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Solifenacin

 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)
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)/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

 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

 ואלו שבועי גלולות משמר 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

יתר מנת/חירום במקרה

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

:לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים
ׁשטְִיפהָ

יבש פה

יבשות עיניים

יבש עור

מטושטשת ראייה

)העין באמצע שחור עיגול( מוגדלים אישונים

ּבלִּבּול

חום

מהירות לב פעימות

בהן לשלוט יכול שאינך ידיים לוחץ

בהליכה קושי

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות
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?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

VESIcare®

LSVESIcare®

15/07/2020-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

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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