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pronunțat ca (a sen' a peen)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Utilizare la adulții în vârstă:

Studiile au arătat că adulții în vârstă cu demență (o tulburare a creierului care afectează capacitatea de a-și aminti, de a 

gândi limpede, de a comunica și de a efectua activități zilnice și care pot provoca modificări ale stării de spirit și ale 

personalității) care iau antipsihotice (medicamente pentru boli mintale), cum ar fi asenapina. au un risc crescut de deces în 

timpul tratamentului. Adulții în vârstă cu demență pot avea, de asemenea, șanse mai mari de a avea un accident vascular 

cerebral sau un accident vascular cerebral în timpul tratamentului.

Asenapina nu este aprobată de Food and Drug Administration (FDA) pentru tratamentul problemelor de 

comportament la adulții în vârstă cu demență. Discutați cu medicul care a prescris acest medicament dacă 

dumneavoastră, un membru al familiei sau cineva căruia îi îngrijiți aveți demență și luați asenapină. Pentru mai multe 

informații, vizitați site-ul FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs].

Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscul (riscurile) de a lua asenapină.

de ce este prescris acest medicament?

Asenapina este utilizată pentru a trata simptomele schizofreniei (o boală mintală care provoacă gândire tulburată 
sau neobișnuită, pierderea interesului pentru viață și emoții puternice sau nepotrivite). Asenapina este utilizată 
singură sau în combinație cu alte medicamente pentru a trata sau preveni episoadele de manie (dispoziție frenetică, 
excitată anormal) sau manie mixtă (dispoziție frenetică, excitată anormal și simptome de depresie) la adulți și copii 
cu vârsta de 10 ani și peste cu bipolar. Tulburare I (tulburare maniaco-depresivă; o boală care provoacă episoade de 
manie, episoade de depresie și alte dispoziții anormale). Asenapina face parte dintr-o clasă de medicamente numite 
antipsihotice atipice. Funcționează prin modificarea activității anumitor substanțe naturale din creier.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Asenapina vine sub formă de tablete sublinguale care se dizolvă sub limbă. De obicei se ia de două ori pe zi. 

Luați asenapină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați instrucțiunile de pe eticheta cu rețetă
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cu atenție și cereți medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați asenapină exact 

conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Nu scoateți comprimatele sublinguale de asenapină din ambalaj decât înainte de a fi gata să le luați și asigurați-
vă că aveți mâinile uscate când manipulați comprimatele. Când sunteți gata să luați o tabletă, urmați 
instrucțiunile de pe ambalaj pentru a scoate tableta din carcasă fără a împinge tableta prin pachetul de tablete 
sau a sparge tableta. După ce scoateți tableta, puneți-o sub limbă și așteptați să se dizolve. Nu înghițiți, 
împărțiți, mestecați sau zdrobiți comprimatul. Nu mâncați și nu beți nimic timp de 10 minute după ce 
comprimatul se dizolvă.

Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să vă crească sau să scadă doza, în funcție de cât de bine funcționează medicamentul pentru 

dumneavoastră și de efectele secundare pe care le aveți. Spuneți medicului dumneavoastră cum vă simțiți în timpul tratamentului cu asenapină.

Asenapina poate ajuta la controlul simptomelor, dar nu vă va vindeca starea. Continuați să luați asenapină chiar 

dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați asenapină fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua asenapină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la asenapină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor sublinguale de asenapină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: anumite antibiotice, inclusiv gatifloxacina (Tequin) (nu este disponibilă în SUA) și 
moxifloxacina (Avelox); antidepresive incluzând clomipramină (Anafranil), duloxetină (Cymbalta), fluvoxamină (Luvox) și 
paroxetină (Paxil, Pexeva); antihistaminice; dextrometorfan (în Delsym, în Mucinex); ipratropiu; medicamente pentru 
anxietate și hipertensiune arterială; anumite medicamente pentru bătăile neregulate ale inimii, cum ar fi amiodarona 
(Cordarone, Pacerone), procainamidă, chinidină și sotalol (Betapace, Sorine); medicamente pentru glaucom, boli 
inflamatorii intestinale, rău de mișcare, miastenia gravis, boala Parkinson, ulcere sau probleme urinare; medicamente 
pentru boli mintale, cum ar fi clorpromazina (Thorazine), tioridazina și ziprasidona (Geodon); medicamente pentru 
convulsii;sedative; somnifere; și tranchilizante. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele 
medicamentelor dumneavoastră sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți sau a avut vreodată 
diabet; dacă aveți diaree sau vărsături severe sau credeți că ați putea fi deshidratat; dacă ați consumat vreodată droguri 
stradale sau ați folosit abuziv medicamente eliberate pe bază de rețetă; și dacă aveți sau ați avut vreodată gânduri despre 
vătămarea sau sinuciderea dvs.; un interval QT prelungit (o problemă rară a inimii care poate provoca bătăi neregulate ale 
inimii, leșin sau moarte subită); tensiune arterială scăzută; un atac de cord; insuficienta cardiaca; bătăi lente sau neregulate ale 
inimii; un accident vascular cerebral sau TIA (ministroke); convulsii; cancer mamar; un nivel scăzut de globule albe din sângele 
dumneavoastră sau o scădere a globulelor albe din sânge cauzată de un medicament pe care l-ați luat; un nivel scăzut de 
potasiu sau magneziu în sânge; dislipidemie (nivel ridicat de colesterol); probleme la menținerea echilibrului; orice afecțiune 
care vă face dificilă înghițirea;
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spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, mai ales dacă vă aflați în ultimele luni de sarcină sau dacă 
intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați asenapină, adresați-vă 
medicului dumneavoastră. Asenapina poate cauza probleme la nou-născuți după naștere dacă este luată în 
ultimele luni de sarcină.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

asenapină.

trebuie să știți că asenapina vă poate face somnolent. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu 
știți cum vă afectează acest medicament.

întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați asenapină. Alcoolul 
poate agrava efectele secundare ale asenapinei.

trebuie să știți că asenapina poate provoca amețeli, amețeli și leșin atunci când vă ridicați prea repede din 
poziție culcat. Acest lucru este mai frecvent atunci când începeți să luați asenapină. Pentru a evita această 
problemă, ridicați-vă încet din pat, sprijinindu-vă picioarele pe podea câteva minute înainte de a vă ridica.

trebuie să știți că asenapina poate îngreuna răcirea corpului dumneavoastră atunci când devine foarte cald. În timp ce 
luați asenapină, ar trebui să evitați exercițiile fizice excesive, să rămâneți înăuntru cât mai mult posibil și să vă îmbrăcați 
ușor pe vreme caldă, să rămâneți ferit de soare și să beți multe lichide.

trebuie să știți că este posibil să aveți hiperglicemie (creștere a zahărului din sânge) în timp ce luați acest 
medicament, chiar dacă nu aveți deja diabet. Dacă aveți schizofrenie, aveți mai multe șanse de a dezvolta 
diabet decât persoanele care nu au schizofrenie, iar administrarea de asenapină sau medicamente similare 
poate crește acest risc. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele 
simptome în timp ce luați asenapină: sete extremă, urinare frecventă, foame extremă, vedere încețoșată 
sau slăbiciune. Este foarte important să vă adresați medicului dumneavoastră de îndată ce aveți oricare 
dintre aceste simptome, deoarece glicemia crescută poate provoca o afecțiune gravă numită cetoacidoză. 
Cetoacidoza poate pune viața în pericol dacă nu este tratată într-un stadiu incipient. Simptomele 
cetoacidozei includ gură uscată, greață și vărsături, dificultăți de respirație,

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Luați doza omisă imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți 

peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Asenapina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

gură uscată

dureri de stomac

constipație

vărsături
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arsuri la stomac

apetit crescut

creșterea cantității de salivă în gură

schimbarea gustului

durere de dinţi

creștere în greutate

pierderea senzației la nivelul buzelor sau gurii

amețeli, senzație de instabilitate sau probleme cu menținerea echilibrului

oboseala excesiva

neliniște sau dorință constantă de a continua mișcarea

iritabilitate

anxietate

depresie

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

durere la nivelul articulațiilor, brațelor sau picioarelor

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate în 
secțiunea PRECAUȚII SPECIALE, sunați imediat medicul dumneavoastră sau primiți tratament 
medical de urgență:

urticarie

eczemă

mâncărime

dificultăți de respirație sau de înghițire

umflarea feței, gâtului, limbii, buzelor, ochilor, mâinilor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

răguşeală

respiraţie şuierătoare

febră

rigiditate sau durere musculară

spasm sau încordare a mușchilor gâtului

confuzie

bătăi rapide sau neregulate ale inimii

transpiraţie

mișcări necontrolate ale brațelor, picioarelor, feței, gurii, limbii, maxilarului, buzelor sau obrajilor

cădere
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convulsii

durere în gât, frisoane, tuse și alte semne de infecție

urina de culoare rosie sau maro

Asenapina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

confuzie

agitaţie

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul. Greutatea dumneavoastră trebuie verificată în mod regulat în 

timp ce primiți acest medicament.
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Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Saphris®
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