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اطالعات بیمار

Gabapentin Actavis
برای درمان بیماری صرع

اطالعات مهم!
در رابطه با  Gabapentin Actavisدر موارد زیر بیشتر مراقب باشید:

•اگر نارسایی کلیه/مشکالتی در رابطه با کلیه خود دارید
•اگر دیالیز میکنید و درد عضالنی دارید یا ضعف عضالنیتان افزایش یافته است ،با پزشک تماس بگیرید
•اگر درد مداوم معده دارید که به تهوع و استفراغ تبدیل شده است ،بالفاصله با پزشکتان تماس بگیرید.

چگونگی استفاده از
Gabapentin Actavis
همیشه از  Gabapentin Actavisهمانطور که پزشکتان تجویز کرده است،
استفاده کنید .اگر مطمئن نیستید ،باید در داروخانه از پزشک یا کارکنان آن مشاوره
بگیرید .درمان معموالً با یک دوز پایین شروع میشود که بعداً به تدریج افزایش
پیدا میکند .ممکن است یافتن دوز مناسب شما مدت زمان کوتاهی به طول انجامد.
کپسولهای  Gabapentin Actavisرا باید با مقدار زیادی اب به صورت یکجا
مصرف کرد .کپسولها را نجوید Gabapentin Actavis .را میتوان همراه یا
بدون غذا مصرف کرد.
همیشه تمام دوزی که پزشکتان تجویز کرده است را مصرف کنید .هرگز قسمتی از
یک کپسول را مصرف نکنید.

درمان چه مدت باید ادامه پیدا کند؟
پزشکتان همراه با شما تصمیم خواهد گرفت که درمانتان تا چه مدت ادامه پیدا کند.
متوقف نکردن درمان بدون تماس با پزشک از اهمیت بسزایی برخوردار است.
توقف ناگهانی درمان با  Gabapentin Actavisممکن است به ریسک افزایش
تعداد تشنجها بیانجامد .اگر ،به هر دلیلی ،درمانتان متوقف شد ،دوز را باید مطابق با
نسخهای که از پزشکتان دریافت کردهاید ،به تدریج کاهش دهید.

اگر بیش از حد Gabapentin Actavis
مصرف کنم ،چه کاری باید انجام دهم؟

اگر مصرف دارو را فراموش
کنم ،چه کاری باید انجام دهم؟
برای جبران دوز فراموش شده ،کپسولهای اضافی
مصرف نکنید .اگر مصرف داروی خود را فراموش
کردهاید ،از پزشکتان درباره چگونگی از سرگیری آن
مشورت کنید .الزم است که مدت زمان طوالنی از دوز
آخرتان سپری شده باشد.

اگر بیش از حد  Gabapentin Actavisمصرف کردهاید ،یا اگر کودکی دارو را
اشتباهی مصرف کرده است ،باید بالفاصله با پزشک ،کارکنان بیمارستان ،کارکنان
داروخانه یا مرکز اطالعات سمی (به شماره  )112برای مشاوره و ارزیابی ریسکها
تماس بگیرید.
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معلومات المريض

جابابينتين أكتافيس

لعالج داء الصرع

متداولترین اثرات جانبی کدامند؟

میتوانم مشروبات الکلی مصرف کنم؟

مانند سایر داروها Gabapentin Actavis ،ممکن است منجر به اثرات جانبی
شود ،اما تمام افرادی که از آن استفاده میکنند از این اثرات جانبی رنج نمیبرند.
اثرات جانبی که «بسیار متداول» هستند و در بیش از  1بیمار از بین  10بیمار رخ
میدهند عبارتاند از خوابآلودگی ،سرگیجه ،عدم هماهنگی و خستگی.

هیچگونه محدودیت خاصی در رابطه با مصرف مشروبات الکلی بیش از توصیه
عمومی در داشتن احتیاط در مصرف بیش از حد الکل مخصوصا ً اگر از بیماری
صرع رنج میبرید ،وجود ندارد.

برای اطالعات بیشتر پیرامون اثرات جانبی به برگه اطالعات بیمار موجود در بسته
مراجعه کنید.

آیا میتوانم سایر داروها را مصرف کنم؟
اگر داروهای مشابه خاصی را همزمان با  Gabapentin Actavisمصرف کنید
ممکن است اثر آن تغییر کند و یا ریسک اثرات جانبی افزایش یابد .تمام این داروها
در برگه اطالعات بیمار موجود در بسته فهرست شدهاند.
اگر در حال مصرف داروی دیگری هستید یا اخیراً از داروی دیگری استفاده
کردهاید ،حتما ً آن را به پزشک اطالع دهید .این داروها شامل داروهای بدون نسخه
و درمانهای متداول نیز میباشند.

میتوانم رانندگی کنم؟
ممکن است  Gabapentinمنجر به سرگیجه ،خوابآلودگی و خستگی شود.
بنابراین ،تا زمانی که نمیدانید آیا این دارو روی توانایی شما در انجام یک سری
فعالیتها تأثیر میگذارد ،نباید یک وسیله نقلیه را برانید ،با ماشینآالت پیچیده کار کنید یا
سایر فعالیتهایی که به طور بالقوه خطرناک هستند را انجام دهید.
شما مسئول تعیین این قضیه هستید که آیا در شرایطی
هستید که با یک وسیله موتوری کار کنید یا کاری
را انجام دهید که باید در آن بسیار هشیار باشید
یا خیر .به هر حال ،به خاطر داشته باشید زمانی
که به بیماری صرع مبتال هستید ،تنها در صورتی
مجاز به رانندگی هستید که از آخرین تشنجتان یک
سال گذشته باشد.

بارداری و شیردهی
 Gabapentin Actavisرا نباید در طی بارداری
مصرف کرد ،مگر اینکه پزشکتان مصرف آن
را مجاز بداند .هیچ مطالعهای به طور خاص
گاباپنتین را در زنان باردار مورد بررسی
قرار نداده است ،اما گزارش شده است که
سایر داروهای صرع منجر به افزایش خطر
آسیبرسانی به جنین مخصوصا ً در زمانی شدهاند
که چندین دارو به طور همزمان مورد استفاده قرار
گرفته است .بنابراین ،بارداری در زنانی که
مبتال به صرع هستند باید برنامهریزی شده
باشد ،زیرا میتوان داروهای آنان را تنظیم
کرد و خطرات ناهنجاری در جنین را
کاهش داد.
 Gabapentin Actavisدر شیر
مادر ترشح میشود .تأثیر آن روی نوزادان
شیرخوار مشخص نشده است .بنابراین ،باید
قبل از استفاده از Gabapentin Actavis
در طی دوران شیردهی با پزشک تماس
بگیرید.
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