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Desvenlafaxină
pronunțat ca (des ven'' la fax' een)

AVERTISMENT IMPORTANT:

Un număr mic de copii, adolescenți și adulți tineri (până la 24 de ani) care au luat antidepresive 
(„elevitoare ale stării de spirit”) precum desvenlafaxina în timpul studiilor clinice au devenit sinucigași 
(gândindu-se să-și facă rău sau să se sinucidă sau să planifice sau să încerce să facă acest lucru ). 
Copiii, adolescenții și adulții tineri care iau antidepresive pentru a trata depresia sau alte boli mintale 
pot avea mai multe șanse de a deveni sinucigași decât copiii, adolescenții și adulții tineri care nu iau 
antidepresive pentru a trata aceste afecțiuni. Cu toate acestea, experții nu sunt siguri cât de mare 
este acest risc și cât de mult ar trebui luat în considerare atunci când decide dacă un copil sau un 
adolescent ar trebui să ia un antidepresiv. Copiii cu vârsta sub 18 ani nu ar trebui să ia în mod 
normal desvenlafaxină, dar în unele cazuri,

Trebuie să știți că sănătatea dumneavoastră mintală se poate schimba în moduri neașteptate atunci 
când luați desvenlafaxină sau alte antidepresive, chiar dacă sunteți un adult peste 24 de ani. Puteți 
deveni sinucigași, în special la începutul tratamentului și oricând doza dumneavoastră este crescută 
sau scăzută. Dumneavoastră, familia dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră ar trebui să vă 
adresați imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre următoarele simptome: 
depresie nouă sau agravată; te gândești să te rănești sau să te sinucizi, sau să plănuiești sau să 
încerci să faci asta; îngrijorare extremă; agitaţie; atacuri de panica; dificultăți de a adormi sau de a 
rămâne adormit; comportament agresiv; iritabilitate; acționând fără să se gândească; neliniște 
severă; sau excitare anormală frenetică.

Furnizorul dumneavoastră de asistență medicală va dori să vă vadă des în timp ce luați desvenlafaxină, în special la începutul 

tratamentului. Asigurați-vă că păstrați toate programările pentru vizitele la cabinet cu medicul dumneavoastră.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) 

atunci când începeți tratamentul cu desvenlafaxină. Citiți cu atenție informațiile și adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți obține Ghidul de medicamente de pe 

site-ul FDA:http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/

ucm085729.htm].
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Indiferent de vârsta dvs., înainte de a lua un antidepresiv, dumneavoastră, părintele dumneavoastră sau îngrijitorul 

dumneavoastră ar trebui să discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile și beneficiile tratării stării dumneavoastră 

cu un antidepresiv sau cu alte tratamente. De asemenea, ar trebui să vorbiți despre riscurile și beneficiile de a nu vă trata 

starea. Ar trebui să știți că a avea depresie sau o altă boală mintală crește foarte mult riscul de a deveni sinucigaș. Acest risc 

este mai mare dacă dumneavoastră sau cineva din familia dumneavoastră aveți sau a avut vreodată tulburare bipolară 

(dispoziție care se schimbă de la deprimat la anormal de excitat) sau manie (dispoziție frenetică, anormal de excitată) sau s-

a gândit sau a încercat să se sinucidă. Discutați cu medicul dumneavoastră despre starea dumneavoastră, simptomele și 

istoricul medical personal și familial. Tu și medicul dumneavoastră veți decide ce tip de tratament este potrivit pentru 

dumneavoastră.

de ce este prescris acest medicament?

Desvenlafaxina este utilizată pentru a trata depresia. Desvenlafaxina face parte dintr-o clasă de medicamente numite 

inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei și norepinefrinei (SNRI). Acționează prin creșterea cantităților de serotonină și 

norepinefrină, substanțe naturale din creier care ajută la menținerea echilibrului mental.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Desvenlafaxina este un comprimat cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) de administrat pe cale orală. De obicei, se ia o 

dată pe zi, cu sau fără alimente. Luați desvenlafaxină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe 

eticheta rețetei și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați 

desvenlafaxină exact așa cum este indicat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul 

dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele întregi, cu multă apă; nu le despicați, mestecați, zdrobiți sau dizolvați.

Desvenlafaxina controlează depresia, dar nu o vindecă. Poate dura câteva săptămâni înainte de a simți 
beneficiul complet al desvenlafaxinei. Continuați să luați desvenlafaxină chiar dacă vă simțiți bine. Nu 
încetați să luați desvenlafaxină fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va 
reduce probabil doza treptat. Dacă încetați brusc să luați desvenlafaxină, este posibil să aveți simptome 
de sevraj, cum ar fi amețeli; confuzie; greaţă; durere de cap; țiuit în urechi; iritabilitate; comportament 
agresiv; incapacitatea de a controla emoțiile; schimbări frecvente de dispoziție; excitat anormal, 
dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit, diaree, anxietate; oboseală extremă; vise neobișnuite; 
convulsii; transpiraţie; tremurarea necontrolată a unei părți a corpului; vedere încețoșată; sau durere, 
arsură sau furnicături în mâini sau picioare.

există utilizări pentru acest medicament

Desvenlafaxina este, de asemenea, utilizată uneori pentru a trata bufeurile (bufeuri; senzații bruște și puternice de căldură și 

transpirație) la femeile care au experimentat menopauză („schimbarea vieții”; sfârșitul perioadelor menstruale lunare). Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre riscurile utilizării acestui medicament pentru afecțiunea dumneavoastră.

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.
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ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua desvenlafaxină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la desvenlafaxină, venlafaxină (Effexor), la orice alte 

medicamente sau la oricare dintre ingredientele comprimatelor de desvenlafaxină. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de 

medicamente pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați un inhibitor de monoaminoxidază (MAO), cum ar fi isocarboxazid 
(Marplan), linezolid (Zyvox), albastru de metilen, fenelzină (Nardil), selegilină (Emsam, Zelapar) și tranilcipromină 
(Parnate) sau dacă ați încetat să luați unul dintre aceste medicamente în ultimele 14 zile. Medicul dumneavoastră vă va 
spune probabil că nu trebuie să luați desvenlafaxină. Dacă încetați să luați desvenlafaxină, medicul dumneavoastră vă 
va spune că trebuie să așteptați cel puțin 7 zile înainte de a începe să luați un inhibitor MAO.

trebuie să știți că desvenlafaxina este foarte asemănătoare cu un alt SNRI, venlafaxina (Effexor). Nu 
trebuie să luați aceste medicamente împreună.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente sau vitamine pe bază de 
prescripție medicală și fără prescripție medicală luați sau intenționați să luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: amfetamine, cum ar fi amfetamina (în Adderall, în Mydayis), 
dextroamfetamina (Dexedrine, în Adderall) și metamfetamina (Desoxyn); anticoagulante („diluanți ai 
sângelui”), cum ar fi warfarina (Coumadin, Jantoven); aspirina și alte medicamente antiinflamatoare 
nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin) și naproxen (Aleve, Naprosyn); atomoxetină 
(Straterra); buspirona; dextrometorfan (se găsește în multe medicamente pentru tuse; în Nuedexta); 
diuretice („pastile de apă”); fentanil (Actiq, Duragesic, Fentora, Subsys); ketoconazol; litiu (Lithobid); 
medicamente pentru anxietate, boli mintale sau convulsii; medicamente pentru migrenă, cum ar fi 
almotriptan, eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt), 
sumatriptan (Imitrex) și zolmitriptan (Zomig); metoprolol (Lopressor, Toprol XL); midazolam; nebivolol 
(Bystolic); nefazodonă; perfenazină; sedative; inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar 
fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, în Symbyax), fluvoxamină (Luvox), 
paroxetină (Paxil) și sertralină (Zoloft); alte SNRI, cum ar fi duloxetina (Cymbalta); somnifere; 
tolterodină (Detrol); tramadol (Ultram); tranchilizante; și antidepresive triciclice cum ar fi amitriptilina, 
amoxapină, clomipramină (Anafranil), desipramină (Norpramin), doxepină (Silenor), imipramină 
(Tofranil), nortriptilină (Pamelor), protriptilină și trimipramină. Este posibil ca medicul dumneavoastră 
să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele 
secundare.

spuneți medicului dumneavoastră ce produse din plante și suplimente nutritive luați, în special 
sunătoare și triptofan.

spuneți medicului dumneavoastră dacă beți sau ați băut vreodată cantități mari de alcool sau ați consumat sau ați consumat vreodată 

droguri stradale sau ați folosit vreodată în exces medicamentele prescrise. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți 

sau ați avut vreodată probleme de sângerare; o lovitura; tensiune arterială crescută; colesterol ridicat sau trigliceride (grăsimi din 

sânge); convulsii; niveluri scăzute de sodiu în sânge; sau boli ale inimii, rinichilor sau ficatului.

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 desvenlafaxină, 
adresați-vă medicului dumneavoastră. Desvenlafaxina 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 desvenlafaxină.

trebuie să știți că desvenlafaxina vă poate provoca somnolență și vă poate afecta judecata, gândirea și 
mișcările. Nu conduceți o mașină și nu utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.
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întrebați medicul dumneavoastră despre utilizarea în siguranță a băuturilor alcoolice în timp ce luați 
desvenlafaxină. Alcoolul poate agrava efectele secundare ale desvenlafaxinei.

trebuie să știți că desvenlafaxina poate provoca hipertensiune arterială. Ar trebui să vă verificați tensiunea 
arterială înainte de a începe tratamentul și în mod regulat în timp ce luați acest medicament.

trebuie să știți că la adulții în vârstă, desvenlafaxina poate provoca amețeli, amețeli și leșin atunci când vă 
ridicați prea repede din poziție culcat. Pentru a evita această problemă, ridică-te încet din pat, sprijinindu-ți 
picioarele pe podea câteva minute înainte de a te ridica.

trebuie să știți că desvenlafaxina poate provoca glaucom cu unghi închis (o afecțiune în care lichidul este blocat brusc 
și nu poate curge din ochi, provocând o creștere rapidă și severă a presiunii oculare, care poate duce la pierderea 
vederii). Discutați cu medicul dumneavoastră despre efectuarea unei examinări a ochilor înainte de a începe să luați 
acest medicament. Dacă aveți greață, dureri de ochi, modificări ale vederii, cum ar fi inele colorate în jurul luminilor și 
umflare sau roșeață în sau în jurul ochiului, sunați-vă medicul sau primiți imediat tratament medical de urgență.

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?

Desvenlafaxina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

constipație

pierderea poftei de mâncare

gură uscată

ameţeală

somnolenţă

oboseală extremă

vise neobișnuite

căscat

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

transpiraţie

tremurarea necontrolată a unei părți a corpului

durere, arsură, amorțeală sau furnicături în parte a corpului

pupile mărite (cercuri negre în centrul ochilor)
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probleme sexuale la bărbați; scăderea apetitului sexual, incapacitatea de a obține sau de a menține o erecție sau ejaculare 
întârziată sau absentă

probleme sexuale la femei; scăderea apetitului sexual, orgasmul întârziat sau imposibilitatea de a avea un orgasm

dificultate la urinare

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome sau cele enumerate 
în secțiunea AVERTISMENT IMPORTANT sau PRECAUȚII SPECIALE, sunați imediat medicul 
dumneavoastră:

eczemă

urticarie

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

dificultate la înghițire sau la respirație

bătăi rapide ale inimii

tuse

durere în piept, braț, spate, gât sau maxilar

febră

comă (pierderea conștienței pentru o perioadă de timp)

convulsii

febră, transpirație, confuzie, bătăi rapide sau neregulate ale inimii, rigiditate musculară severă sau zvâcniri, 
agitație, halucinații, pierderea coordonării, greață, vărsături sau diaree

sângerări sau vânătăi neobișnuite

sângerări nazale

puncte mici roșii sau violete pe piele

durere de cap

dificultate de concentrare

probleme de memorie

confuzie

slăbiciune

căderi crescute

leșin

Desvenlafaxina 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)

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608022.html 5/7



15.04.22, ora 15:02 Desvenlafaxină: MedlinePlus informații despre medicamente

(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:

vărsături

agitație, halucinații, febră, transpirații, confuzie, bătăi rapide ale inimii, frisoane, rigiditate musculară severă sau 
convulsii, pierderea coordonării, greață, vărsături sau diaree

somnolenţă

comă

convulsii

bătăi rapide, lente sau neregulate ale inimii

mărirea pupilei (centrul negru al ochiului)

dureri musculare sau slăbiciune

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră și cu laboratorul.

Comprimatul cu eliberare prelungită nu se dizolvă în stomac după înghițire. Acesta eliberează încet medicamentul pe 

măsură ce trece prin sistemul dumneavoastră digestiv. Este posibil să observați învelișul tabletei în scaun. Acest
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este normal și nu înseamnă că nu ați primit doza completă de medicament.

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

Pristiq®
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