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asenapin
(a sen' a peen) olarak telaffuz edilir

ÖNEMLİ UYARI:

Yaşlı yetişkinlerde kullanın:

Araştırmalar, asenapin gibi antipsikotikler (akıl hastalığı ilaçları) alan demanslı yaşlı yetişkinlerin 
(hatırlama, net düşünme, iletişim kurma ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyen 
ve ruh hali ve kişilikte değişikliklere neden olabilen bir beyin bozukluğu) olduğunu göstermiştir. 
tedavi sırasında yüksek ölüm riski vardır. Demansı olan yaşlı yetişkinler de tedavi sırasında felç veya 
inme geçirme şansı daha yüksek olabilir.

Asenapin, demansı olan yaşlı erişkinlerde davranış problemlerinin tedavisi için Gıda ve İlaç Dairesi 
(FDA) tarafından onaylanmamıştır. Siz, aile üyelerinden biri veya baktığınız birinin demansı varsa ve 
asenapin alıyorsa, bu ilacı yazan doktorla konuşun. Daha fazla bilgi için FDA web sitesini ziyaret edin:
http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs].

Asenapin almanın risk(ler)i hakkında doktorunuzla konuşun.

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Asenapin, şizofreni semptomlarını tedavi etmek için kullanılır (rahatsız edici veya olağandışı düşünmeye, 
hayata ilgi kaybına ve güçlü veya uygunsuz duygulara neden olan bir akıl hastalığı). Asenapin, yetişkinlerde ve 
10 yaş ve üzeri bipolar olan çocuklarda mani (çılgın, anormal heyecanlı duygudurum) veya karma mani (çılgın, 
anormal heyecanlı duygudurum ve depresyon belirtileri) epizodlarını tedavi etmek veya önlemek için tek 
başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. I bozukluğu (manik depresif bozukluk; mani ataklarına, depresyon 
ataklarına ve diğer anormal ruh hallerine neden olan bir hastalık). Asenapin, atipik antipsikotikler adı verilen 
bir ilaç sınıfındadır. Beyindeki belirli doğal maddelerin aktivitesini değiştirerek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Asenapin, dil altında çözünen bir dil altı tableti olarak gelir. Genellikle günde iki kez alınır. Asenapin'i 
her gün yaklaşık aynı saatlerde alın. Reçete etiketinizdeki talimatları izleyin
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dikkatlice okuyunuz ve anlamadığınız kısımları doktorunuz veya eczacınızdan açıklamasını isteyiniz. Asenapin'i 

aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Asenapin dilaltı tabletlerini, almaya hazır olmadan hemen önce paketinden çıkarmayın ve tabletleri 
tutarken ellerinizin kuru olduğundan emin olun. Bir tablet almaya hazır olduğunuzda, tableti tablet 
paketinden itmeden veya tableti kırmadan tableti kutusundan çıkarmak için ambalaj talimatlarını izleyin. 
Tableti çıkardıktan sonra dilinizin altına koyun ve çözülmesini bekleyin. Tableti yutmayın, parçalamayın, 
çiğnemeyin veya ezmeyin. Tablet çözüldükten sonra 10 dakika boyunca hiçbir şey yemeyin veya içmeyin.

İlacın sizin için ne kadar iyi çalıştığına ve yaşadığınız yan etkilere bağlı olarak doktorunuzun dozunuzu 
artırması veya azaltması gerekebilir. Asenapin ile tedaviniz sırasında nasıl hissettiğinizi doktorunuza 
söyleyiniz.

Asenapin semptomlarınızı kontrol etmenize yardımcı olabilir ancak durumunuzu iyileştirmez. Kendinizi iyi 

hissetseniz bile asenapin almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan asenapin almayı kesmeyin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Asenapin almadan önce,

asenapine, diğer ilaçlara veya asenapin dil altı tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: gatifloxacin (Tequin) (ABD'de mevcut değildir) ve moxifloxacin (Avelox) dahil olmak üzere 
belirli antibiyotikler; klomipramin (Anafranil), duloksetin (Cymbalta), fluvoksamin (Luvox) ve paroksetin 
(Paxil, Pexeva) dahil antidepresanlar; antihistaminikler; dekstrometorfan (Delsym'de, Mucinex'te); 
ipratropyum; anksiyete ve yüksek tansiyon için ilaçlar; amiodaron (Cordarone, Pacerone), prokainamid, 
kinidin ve sotalol (Betapace, Sorine) gibi düzensiz kalp atışı için bazı ilaçlar; glokom, iltihaplı bağırsak 
hastalığı, taşıt tutması, miyastenia gravis, Parkinson hastalığı, ülserler veya idrar sorunları için ilaçlar; 
klorpromazin (Thorazine), tioridazin ve ziprasidon (Geodon) gibi akıl hastalığı ilaçları; nöbet 
ilaçları;sedatifler; uyku hapları; ve sakinleştiriciler. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozlarını değiştirmesi 
veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

siz veya ailenizden herhangi birinin diyabeti olup olmadığını doktorunuza söyleyin; Şiddetli ishal veya 
kusmanız varsa veya susuz kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız; Daha önce sokak ilaçları 
kullandıysanız veya reçeteli ilaçları kötüye kullandıysanız; ve kendinize zarar vermeyi veya öldürmeyi 
düşündüyseniz veya düşündüyseniz; uzun QT aralığı (düzensiz kalp atışı, bayılma veya ani ölüme 
neden olabilen nadir bir kalp sorunu); düşük kan basıncı; kalp krizi; kalp yetmezliği; yavaş veya 
düzensiz kalp atışı; inme veya TIA (bakan vuruş); nöbetler; meme kanseri; Aldığınız bir ilacın neden 
olduğu kanınızdaki beyaz kan hücrelerinde azalma veya beyaz kan hücrelerinde azalma; kanınızda 
düşük seviyede potasyum veya magnezyum; dislipidemi (yüksek kolesterol seviyeleri); dengenizi 
korumakta zorluk; yutmayı zorlaştıran herhangi bir durum;
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Hamileyseniz, özellikle hamileliğinizin son birkaç ayındaysanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya 
emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Asenapin alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın. 
Asenapin, hamileliğin son aylarında alınırsa doğum sonrası yenidoğanlarda sorunlara neden olabilir.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize asenapin kullandığınızı 
söyleyin.

asenapinin sizi uyuşuk hale getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar 
araba veya makine kullanmayın.

Asenapin alırken alkollü içeceklerin güvenli kullanımı hakkında doktorunuza danışın. Alkol, 
asenapin'in yan etkilerini daha da kötüleştirebilir.

Yatar pozisyondan çok hızlı kalktığınızda asenapinin baş dönmesine, sersemliğe ve bayılmaya neden 
olabileceğini bilmelisiniz. Asenapin almaya ilk başladığınızda bu daha sık görülür. Bu sorunu önlemeye 
yardımcı olmak için, yataktan yavaşça kalkın, ayağa kalkmadan önce ayaklarınızı birkaç dakika yerde 
dinlendirin.

Asenapinin, çok ısındığında vücudunuzun soğumasını zorlaştırabileceğini bilmelisiniz. Asenapin alırken 
aşırı egzersizden kaçınmalı, mümkün olduğunca içeride kalmalı ve sıcak havalarda hafif giyinmeli, 
güneşten uzak durmalı ve bol sıvı tüketmelisiniz.

Halihazırda şeker hastalığınız olmasa bile, bu ilacı kullanırken hiperglisemi (kan şekerinizde yükselme) 
yaşayabileceğinizi bilmelisiniz. Şizofreniniz varsa, diyabet geliştirme olasılığınız şizofrenisi olmayan 
kişilere göre daha fazladır ve asenapin veya benzeri ilaçlar almak bu riski artırabilir. Asenapin alırken 
aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal doktorunuza söyleyiniz: aşırı susama, sık 
idrara çıkma, aşırı açlık, bulanık görme veya güçsüzlük. Bu belirtilerden herhangi biri ortaya çıkar 
çıkmaz doktorunuzu aramanız çok önemlidir çünkü yüksek kan şekeri ketoasidoz denilen ciddi bir 
duruma neden olabilir. Ketoasidoz erken bir aşamada tedavi edilmezse hayatı tehdit edici hale 
gelebilir. Ketoasidoz belirtileri arasında ağız kuruluğu, bulantı ve kusma, nefes darlığı,

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız 
dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Asenapin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

kuru ağız

karın ağrısı

kabızlık

kusma
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göğüste ağrılı yanma hissi

Iştah artışı

ağızda tükürük miktarında artış

tat değişikliği

diş ağrısı

kilo almak

dudaklarda veya ağızda his kaybı

baş dönmesi, dengesiz hissetme veya dengenizi korumakta zorluk çekme

aşırı yorgunluk

hareket etmeye devam etmek için huzursuzluk veya sürekli dürtü

sinirlilik

endişe

depresyon

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

eklemlerde, kollarda veya bacaklarda ağrı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden veya ÖZEL ÖNLEMLER bölümünde 
listelenenlerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, hemen doktorunuzu arayın veya 
acil tıbbi tedavi alın:

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

nefes alma veya yutma zorluğu

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı

hırıltı

ateş

kas sertliği veya ağrı

boyun kaslarının spazmı veya sıkılması

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

hızlı veya düzensiz kalp atışı

terlemek

kolların, bacakların, yüzün, ağzın, dilin, çenenin, dudakların veya yanakların kontrol edilemeyen hareketleri

düşen
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nöbetler

boğaz ağrısı, titreme, öksürük ve diğer enfeksiyon belirtileri

kırmızı veya kahverengi renkli idrar

Asenapin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz Olay 
Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
bilinç bulanıklığı, konfüzyon

çalkalama

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Tüm randevularınızı doktorunuz ve laboratuvarınızla birlikte saklayın. Bu ilacı alırken kilonuz düzenli olarak 
kontrol edilmelidir.
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İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.
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