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אסנאפין
peen) a sen'(a  בתור מבוטא

:חשובה אזהרה

:מבוגרים במבוגרים שימוש

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

 להיות גם עשויים דמנציה עם יותר מבוגרים. הטיפול במהלך למוות מוגבר סיכון יש. אסנאפין כגון) נפש למחלות
.הטיפול במהלך שבץ מיני או מוחי בשבץ ללקות יותר גדול סיכוי בעלי

. דמנציה עם מבוגרים בקרב התנהגות בבעיות לטיפול(FDA)  והתרופות המזון מינהל ידי על מאושר אינו אסנאפין
אסנאפין ונוטל מדמנציה סובל בו מטפל שאתה מישהו או משפחה בן, אתה אם התרופה את שרשם הרופא עם שוחח

.FDA-/Drugs[/Drugs ]http://www.fda.govhttp://www.fda.gov:ה באתר בקר נוסף למידע.

.אסנאפין נטילת של ים/הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בחיים עניין אובדן, חריגה או מופרעת לחשיבה הגורמת נפש מחלת( סכיזופרניה של בסימפטומים לטיפול משמש אסנאפין
 מאניה של אפיזודות מניעת או לטיפול אחרות תרופות עם בשילוב או לבד משמש אסנאפין). הולמים לא או חזקים ורגשות

) דיכאון של ותסמינים חריגה בצורה נרגש, מטורף רוח מצב( מעורבת מאניה או) חריגה בצורה נרגש, מטורף רוח מצב(
, מאניה של לאפיזודות הגורמת מחלה; דפרסיה מאניה הפרעת(disorder I  קוטבי דו עם ומעלה10  מגיל וילדים במבוגרים
. טיפוסיות לא פסיכוטיות אנטי הנקראות תרופות בקבוצת נמצא אסנאפין). אחרים חריגים רוח ומצבי דיכאון של אפיזודות

.במוח מסוימים טבעיים חומרים של הפעילות שינוי ידי על פועל זה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 באותן בערך אסנאפין קח. ביום פעמיים כלל בדרך נלקח זה. ללשון מתחת להמסה לשונית תת כטבליה מגיע אסנאפין
שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות
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 יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק אסנאפין קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בזהירות
.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או

 יבשות שלך שהידיים וודא, אותן לקחת מוכן שאתה לפני רגע עד אסנאפין של תת-לשוניות טבליות מהאריזה תוציא אל
 מבלי מהמארז הטאבלט את להסיר כדי האריזה הוראות אחר עקוב, טבליה לקחת מוכן אתה כאשר. בטבליות מטפל כשאתה
 עד והמתן ללשון מתחת אותה הנח, הטבליה הסרת לאחר. הטאבלט את לשבור או הטאבלט אריזת דרך הטאבלט את לדחוף
 לאחר דקות10  במשך דבר לשתות או לאכול אין. הטבליה את לכתוש או ללעוס, לפצל, לבלוע אין. תתמוסס שהיא

.הטבליה התמוססות

 ולתופעות עבורך התרופה של היעילות למידת בהתאם שלך המינון את להקטין או להגדיל יצטרך שלך שהרופא ייתכן
.באסנאפין הטיפול במהלך מרגיש אתה איך שלך לרופא ספר. חווה שאתה הלוואי

 אתה אם גם אסנאפין לקחת המשך. מצבך את ירפא לא אך שלך הסימפטומים על בשליטה לסייע עשוי אסנאפין
.שלך הרופא עם לדבר מבלי אסנאפין ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אסנאפין נטילת לפני
 של תת-לשוניות בטבליות מהמרכיבים לאחד או אחרת תרופה לכל, לאסנאפין אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש. אסנאפין

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 זמין לא((Tequin)  גטיפוקסצין לרבות, מסויימת אנטיביוטיקה: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
כולל דיכאון נוגדות תרופות(Avelox);  ומוקסיפלוקסצין) ב"בארה

,clomipramine )Anafranil(, duloxetine )Cymbalta(, fluvoxamine )Luvox( ו ;paroxetine )Paxil, Pexeva(-
 תרופות; גבוה דם ולחץ חרדה נגד תרופותMucinex- ;ipratropium); ב, בדלסים( דקסטרומתורפן; אנטיהיסטמינים

וprocainamide, quinidine (Cordarone, Pacerone),  אמיודרון כמו סדיר לא לדופק מסוימות

;sotalol )Betapace, Sorine(-מחלת, גרביס מיאסטניה, תנועה מחלת, דלקתיות מעי מחלות, לגלאוקומה תרופות 
(Geodon);  וזיפרזידון תיאורידזין), תורזין( כלורפרומאזין כגון נפש למחלות תרופות; שתן בעיות או כיבים, פרקינסון
 התרופות מינוני את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. הרגעה ותרופות; שינה כדורי; הרגעה תרופות; להתקפים תרופות

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך

 או הקאות או חמור שלשול לך יש אם; בסוכרת פעם אי סבל או סבל במשפחתך מישהו או אתה אם שלך לרופא ספר
 ואם; מרשם בתרופות לרעה השתמשת או רחוב בסמי השתמשת פעם אי אם; מיובש להיות עלול שאתה חושב שאתה

 לב לקצב לגרום שעלולה נדירה לב בעיית( ממושךQT  מרווח; עצמך הרג או פגיעה על מחשבות פעם אי לך היו או לך יש
(TIA  או שבץ; סדיר לא או איטי דופק; הלַבֵ ספְִיקתַ אִי; לב התקף; נמוך דם לחץ); פתאומי מוות או התעלפות, סדיר לא

 ידי על הנגרמת לבנים דם בתאי ירידה או שלך בדם לבנים דם תאי של נמוכה רמה; השד סרטן; התקפים); מיני-שבץ
 על בשמירה בעיות); גבוהות כולסטרול רמות( דיסליפידמיה; בדם מגנזיום או אשלגן של נמוכה רמה; שנטלת תרופה
;לבלוע עליך שמקשה מצב כל; שלך המשקל שיווי
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 או להריון להיכנס מתכננת את אם או, להריון האחרונים בחודשים את אם במיוחד, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 לאחר בילודים לבעיות לגרום עלול אסנאפין. שלך לרופא התקשר, אסנאפין נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה
.ההריון של האחרונים החודשים במהלך נלקח הוא אם הלידה

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

 התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. לנמנם לך לגרום עלול שאסנאפין לדעת צריך אתה
.עליך משפיעה

 יכול אלכוהול. אסנאפין נוטל שאתה בזמן אלכוהוליים במשקאות הבטוח השימוש לגבי שלך הרופא את שאל
.אסנאפין של הלוואי תופעות את להחמיר

 יותר נפוץ זה. משכיבה מדי מהר קם אתה כאשר והתעלפות סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול אסנאפין כי לדעת עליך
 על הרגליים את הנח, באיטיות מהמיטה צא, זו מבעיה להימנע לעזור כדי. אסנאפין לקחת לראשונה מתחיל אתה כאשר
.קם שאתה לפני דקות מספר למשך הרצפה

 נוטל שאתה בזמן. מאוד מתחמם הוא כאשר להתקרר שלך הגוף על להקשות עשוי שאסנאפין לדעת צריך אתה
 להתרחק, חם אוויר במזג קלות ולהתלבש האפשר ככל בפנים להישאר, מוגזמת גופנית מפעילות להימנע עליך, אסנאפין
.נוזלים הרבה ולשתות מהשמש

 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

 הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד שלך לרופא ספר. הזה הסיכון את להגביר עלולה דומות תרופות או אסנאפין
 מאוד חשוב. חולשה או מטושטשת ראייה, קיצוני רעב, תכופה שתן הטלת, קיצוני צמא: אסנאפין נוטל שאתה בזמן

 הנקרא חמור למצב לגרום עלול בדם גבוה שסוכר מכיוון, הללו מהתסמינים אחד לך שיש ברגע שלך לרופא להתקשר
 קטואצידוזיס של תסמינים. מוקדם בשלב מטופלת לא היא אם חיים לסכנת להפוך עלולה קטואצידוזיס. קטואצידוזיס

,נשימה קוצר, והקאות בחילות, בפה יובש כוללים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

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

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

יבש פה

בטן כאב

עצירות

הקֲָאָה
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צרַבֶתֶ

מוגבר תיאבון

בפה הרוק בכמות עלייה

בטעם שינוי

ׁשנִִיַם ּכאְבֵ

במשקל עלייה

בפה או בשפתיים תחושה אובדן

משקל שיווי על לשמור מתקשה או יציבה לא הרגשה, סחרחורת

יתר עייפות

לנוע להמשיך מתמיד דחף או שקט חוסר

נרִגנָּות

חרֲדָהָ

דּכִָאֹון

ישן להישאר או להירדם קושי

ברגליים או בזרועות, במפרקים כאב

 אלה או, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא התקשר, מיוחדים זהירות אמצעי בסעיף המפורטים

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

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

צרְִידּות

צפצופים

חום

בשרירים כאב או נוקשות

הצוואר שרירי של הידוק או עווית

ּבלִּבּול

סדיר לא או מהיר דופק

מיְֹוזעָ

הלחיים או השפתיים, הלסת, הלשון, הפה, הפנים, הרגליים, הידיים של נשלטות בלתי תנועות

נופל
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התקפים

זיהום של אחרים וסימנים שיעול, צמרמורות, גרון כאבי

חום או אדום בצבע שתן

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

 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

. 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

 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

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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

ּבלִּבּול

תסיסה

?אחר מידע לדעת צריך

.זו תרופה מקבל שאתה בזמן קבוע באופן שלך המשקל את לבדוק יש. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


,15/4/2215:12MedlinePlusתרופות על מידעAsenapine: 

 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

®ספריס

15/07/2017-  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

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

