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ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Употреба при възрастни хора:

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 азенапин 

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

шанс да получат инсулт или миниинсулт по време на лечението.

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

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 азенапин. За повече информация посетете 

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

Говорете с Вашия лекар за рисковете от приема на азенапин.

защо е предписано това лекарство?

Азенапин 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). Азенапин се използва самостоятелно 

или в комбинация с други лекарства за лечение или предотвратяване на епизоди на мания (безумно, необичайно възбудено 

настроение) или смесена мания (безумно, необичайно възбудено настроение и симптоми на депресия) при възрастни и деца на 

10 и повече години с биполярно I разстройство (маниакално депресивно разстройство; заболяване, което причинява епизоди на 

мания, епизоди на депресия и други необичайни настроения). Азенапин 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?

Азенапин се предлага като сублингвална таблетка за разтваряне под езика. Обикновено се приема два пъти на ден. 

Приемайте азенапин приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте указанията на етикета с рецепта
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внимателно и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте азенапин точно както е 

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

Не изваждайте сублингвалните таблетки азенапин от опаковката, докато не сте готови да ги приемете и се уверете, 

че ръцете ви са сухи, когато боравите с таблетките. Когато сте готови да вземете таблетка, следвайте указанията на 

опаковката, за да извадите таблета от калъфа, без да го натискате през опаковката или да го счупите. След като 

извадите таблетката, поставете я под езика си и изчакайте да се разтвори. Не поглъщайте, разделяйте, дъвчете или 

смачквайте таблетката. Не яжте и не пийте нищо в продължение на 10 минути след като таблетката се разтвори.

Вашият лекар може да се наложи да увеличи или намали дозата Ви в зависимост от това колко добре действа 

лекарството за Вас и страничните ефекти, които изпитвате. Кажете на Вашия лекар как се чувствате по време на 

лечението с азенапин.

Азенапин може да помогне за овладяване на симптомите, но няма да излекува състоянието Ви. Продължете да 

приемате азенапин, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на азенапин, 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.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете азенапин,

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

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, 
хранителни добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да 
споменете някое от следните: някои антибиотици, включително гатифлоксацин (Tequin) (не се предлага в САЩ) и 
моксифлоксацин (Avelox); антидепресанти, включително кломипрамин (Anafranil), дулоксетин (Cymbalta), 
флувоксамин (Luvox) и пароксетин (Paxil, Pexeva); антихистамини; декстрометорфан (в Delsym, в Mucinex); 
ипратропиум; лекарства за тревожност и високо кръвно налягане; някои лекарства за неравномерен сърдечен 
ритъм като амиодарон (Cordarone, Pacerone), прокаинамид, хинидин и соталол (Betapace, Sorine); лекарства за 
глаукома, възпалително заболяване на червата, болест при движение, миастения гравис, болест на Паркинсон, 
язви или проблеми с урината; лекарства за психични заболявания като хлорпромазин (Торазин), тиоридазин и 
зипразидон (Геодон); лекарства за припадъци;успокоителни; приспивателни; и транквиланти. Може да се 
наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични 
ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако вие или някой от вашето семейство имате или някога сте имали диабет; ако имате тежка диария 

или повръщане или смятате, че може да сте дехидратирани; ако някога сте използвали улични наркотици или 

злоупотребявали с лекарства, отпускани по лекарско предписание; и ако имате или някога сте имали мисли за 

самонараняване или самоубийство; удължен QT интервал (рядък сърдечен проблем, който може да причини неравномерен 

пулс, припадък или внезапна смърт); ниско кръвно налягане; сърдечен удар; сърдечна недостатъчност; бавен или 

неравномерен сърдечен ритъм; инсулт или TIA (ministroke); гърчове; рак на гърдата; ниско ниво на белите кръвни клетки в 

кръвта Ви или намаление на белите кръвни клетки, причинено от лекарство, което сте приели; ниско ниво на калий или 

магнезий в кръвта Ви; дислипидемия (високи нива на холестерол); проблеми с поддържането на равновесие; всяко състояние, 

което затруднява преглъщането;
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уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, особено ако сте в последните няколко месеца от бременността си, или ако 
планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато приемате азенапин, обадете се на Вашия лекар. 
Азенапин може да причини проблеми при новородени след раждане, ако се приема през последните месеци на 
бременността.

ако ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
азенапин.

трябва да знаете, че азенапин може да ви направи сънливи. Не шофирайте и не работете с машини, докато не 
разберете как ви влияе това лекарство.

попитайте Вашия лекар за безопасната употреба на алкохолни напитки, докато приемате азенапин. Алкохолът 
може да влоши страничните ефекти на азенапин.

трябва да знаете, че азенапин 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 азенапин. 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 азенапин може да затрудни тялото ви да се охлади, когато стане много горещо. Докато приемате 
азенапин, трябва да избягвате прекомерните упражнения, да останете вътре, колкото е възможно повече и да се 
обличате леко в горещо време, да не се излагате на слънце и да пиете много течности.

трябва да знаете, че може да получите хипергликемия (увеличаване 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 азенапин или 
подобни лекарства може да увеличи този риск. Уведомете незабавно Вашия лекар, ако имате някой 
от следните симптоми, докато приемате азенапин: 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. Кетоацидозата може да стане животозастрашаваща, ако не се лекува на 
ранен етап. Симптомите на кетоацидозата включват сухота в устата, гадене и повръщане, задух,

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза 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?

Азенапин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 

е тежък или не изчезва:

суха уста

стомашни болки

запек

повръщане
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киселини в стомаха

повишен апетит

увеличаване на количеството слюнка в устата

промяна във вкуса

зъбобол

качване на тегло

загуба на усещане в устните или устата

замаяност, чувство на нестабилност или проблеми с поддържането на равновесие

прекомерна умора

безпокойство или постоянно желание да продължите да се движите

раздразнителност

тревожност

депресия

затруднено заспиване или оставане на заспиване

болка в ставите, ръцете или краката

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми или тези, 
изброени в раздела СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ, незабавно се обадете на Вашия лекар или потърсете 
спешна медицинска помощ:

копривна треска

обрив

сърбеж

затруднено дишане или преглъщане

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

дрезгавост

хрипове

треска

мускулна скованост или болка

спазъм или стягане на мускулите на врата

объркване

бърз или неравномерен сърдечен ритъм

изпотяване

неконтролируеми движения на ръцете, краката, лицето, устата, езика, челюстта, устните или бузите

падащи

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610015.html 4/6



15.04.22, 15:12 ч Азенапин: Информация за лекарствата MedlinePlus

припадъци

възпалено гърло, втрисане, кашлица и други признаци на инфекция

урина с червен или кафяв цвят

Азенапин 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).

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.

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, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране

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.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

объркване

възбуда

каква друга информация трябва да знам?

Спазвайте всички срещи с Вашия лекар и лабораторията. Вашето тегло трябва да се проверява редовно, 
докато приемате това лекарство.
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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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