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اطالعات بیمار

Levetiracetam Actavis
برای درمان بیماری صرع

اطالعات مهم!
در صورت ابتال به موارد زیر ،قبل از استفاده از  Levetiracetam Actavisبا پزشکتان تماس بگیرید:

•داشتن عالئم پرخاشگری ،افسردگی و  /یا افکار خودکشی
•ابتال به مشکالت کلیوی
اگر متوجه شدید که تشنجها جدیتر شدهاند (به عنوان مثال ،افزایش تعداد تشنجها) ،با پزشکتان تماس بگیرید .برای
اطالعات بیشتر ،به برگه اطالعات بیمار موجود در بسته مراجعه کنید.

چگونگی استفاده از Levetiracetam Actavis
همیشه از  Levetiracetam 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 .قرصها باید به صورت یکجا در زمان(های) مشابه در روز مصرف شوند.
 Levetiracetam Actavisرا میتوان همراه یا بدون غذا مصرف کرد .قرصهای
 Levetiracetam Actavisرا مقدار کافی آب بخورید (مثالً با یک لیوان آب).
همیشه تمام دوزی که پزشکتان تجویز کرده است را مصرف کنید .هرگز قسمتی از
یک قرص 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  Levetiracetam 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 مصرف دارو را فراموش کنم ،چه
کاری باید انجام دهم؟
اگر یکی یا بیش از یکی از دوزهای دارو را فراموش کردید ،با
پزشک خود تماس بگیرید .برای جبران قرص فراموش شده ،دو
برابر دوز تجویز شده را مصرف نکنید.

اگر بیش از حد Levetiracetam Actavis
مصرف کنم ،چه کاری باید انجام دهم؟
اثرات جانبی احتمالی در زمان مصرف بیش از حد Levetiracetam Actavis
عبارتاند از خوابآلودگی ،بیقراری ،پرخاشگری و کاهش هوشیاری .اگر بیشتر از
قرصهای تجویز ،دارو مصرف کردید ،با پزشکتان تماس بگیرید.
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متداولترین اثرات جانبی کدامند؟
مانند سایر داروها ،ممکن است این دارو منجر به اثرات جانبی شود ،اما تمام افرادی
که از آن استفاده میکنند از این اثرات جانبی رنج نمیبرند .اثرات جانبی «بسیار
متداول» که در بیش از  1بیمار از بین  10بیمار روی میدهد عبارتاند از التهاب
بینی و/یا گلو ،خوابآلودگی و سردرد .ممکن است برخی از اثرات جانبی مانند
خوابآلودگی ،خستگی و سرگیجه در شروع درمان یا در زمان افزایش دوز دارو،
متداولتر باشد .به هر حال ،اثرات جانبی باید در طی گذر زمان کاهش پیدا کنند.
برای اطالعات بیشتر پیرامون اثرات جانبی به برگه اطالعات بیمار موجود در بسته
مراجعه کنید.

آیا میتوانم سایر داروها را مصرف کنم؟
مشکالت نادری در رابطه با مصرف  Levetiracetam Actavisهمراه با سایر
داروها وجود دارد ،اما با این وجود الزم است که پزشکتان از داروهایی که مصرف
میکنید اطالع داشته باشد .این داروها شامل داروهای بدون نسخه و درمانهای
متداول نیز میباشند.

میتوانم رانندگی کنم؟
ممکن است  Levetiracetam Actavisدر
توانایی شما در رانندگی با خودرو یا کار کردن
با ابزارآالت و ماشینآالت اختالل ایجاد کند.
احتمال بروز این امر در اوایل درمان یا پس از
افزایش دوز بیشتر است .قبل از اینکه بدانید آیا
تواناییتان تحت تأثیر قرار گرفته است یا خیر،
نباید رانندگی کنید یا با ماشینآالت کار کنید .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.

میتوانم مشروبات الکلی مصرف کنم؟
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.

بارداری و شیردهی
مطالعات عمدهای که در این زمینه انجام شدهاند
اثری از این دارو روی جنین نشان ندادهاند ،اما با
پزشکتان مشورت کنید ،زیرا نمیتوان عدم تأثیر آن
را روی جنین به طور کامل رد کرد .اگر متوجه
شدید که باردار هستید ،مصرف دارو را تا زمان
مشاوره با پزشک قطع نکنید.
ممکن است سطح Levetiracetam Actavis
در خون در طی بارداری مخصوصا ً در اواخر
بارداری تغییر کند .بنابراین ،الزم است
پزشکتان به صورت منظم برای بررسی
سطح  Levetiracetam Actavisدر
خونتان از شما آزمایش بگیرد تا در صورت
نیاز دوز دارو را تغییر دهد.
 Levetiracetamدر شیر مادر ترشح میشود،
بنابراین برای اطالع از ریسکها و مزایای دوران
شیردهی با پزشکتان صحبت کنید.
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