
მოხმარების ინსტრუქცია 

ინფორმაცია მომხმარებლისთვის 

VENLAGAMMA® retard 75mg 

ვენლაგამა® რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულები, რეტარდირებული 

ვენლაფაქსინი 

მედიკამენტის გამოყენებამდე ყურადღებით გაეცანით მოხმარების ინსტრუქციას, რადგან ის 

მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს 

-    შეინახეთ ინსტრუქცია, შესაძლებელია კიდევ დაგჭირდეთ მისი წაკითხვა. 

-    დამატებითი კითხვების შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს. 

-    ეს მედიკამენტი თქვენ დაგენიშნათ ინდივიდუალურად. ნუ გადასცემთ მას მესამე პირს,  

შესაძლბელია პრეპარატმა ზიანი მიაყენოს პაციენტს,  იმ შემთხვევაშიც კი თუ მას მსგავსი 

სიმპტომები ახასიათებს. 

-თუ აღნიშნული გვერდითი მოვლენებიდან თქვენზე რომელიმე გამოვლინდება ან ადგილი 

ექნება ისეთ გვერდით მოვლენას, რომელიც არ არის აღწერილი ინსტრუქციაში, 

შეატყობინეთ ექიმს ან ფარმაცევტს. იხ. თავი 4 

 

მოხმარების ინსტრუქცია შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას: 

1.    რას წარმოადგენს ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულები და რისთვის გამოიყენება 

ის? 

2.    რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღების 

წინ? 

3.    ვენლაგამა რეტარდი75მგ მყარი კაფსულების მიღების წესი? 

4.    რა გვერდითი მოვლენებია მოსალოდნელი? 

5.    ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების შენახვის პირობები? 

6.    შეფუთვის შიგთავსი და დამატებითი ინფორმაცია 

 

1.    რას წარმოადგენს ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულები და რისთვის გამოიყენება 

ის? 

ვენლაგამა რეტარდი არის ანტიდეპრესანტი, რომელიც მიეკუთვნება სეროტონინის და 

ნორადრენალინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორების ჯგუფს (SNRI-სნუი). ამ ჯგუფის 

პრეპარატები გმოიყენება დეპრესიისა და შიშების სამკურნალოდ. დეპრესიისა და/ან შიშების 

დროს ტვინში ვლინდება  სეროტონინისა და ნორადრენალინის ნაკლებობა. ბოლომდე არ 

არის გარკვეული, თუ რა სახით მოქმედებს ანტიდეპრესანტი, თუმცა შეუძლიათ დახმარება, 

რადგან მათი მეშვეობით ტვინში იმატებს სეროტონინისა და ნორადრენალინის დონე.  

ვენლაგამა რეტარდი გამოიყენება უფროსებში, რომლებსაც აწუხებთ დეპრესია. ვენლაგამა 

რეტარდი ასევე გამოიყენება უფროსებში, რომლებსაც აწუხებთ შიშები: გენერალიზებული 

შფოთვითი აშლილობა, სოციალური შფოთვითი აშლილობა (სოციალური სიტუაციების 

შიში) და სოციალური შფოთვითი აშლილობის (სოციალური სიტუაციების შიში) პანიკური 

შიში (პანიკური შეტევა). დეპრესიის ან შფოთვითი აშლილობის შესაბამისი მკურნალობა 



მნიშვნელოვანია, რომ დაგეხმაროთ მისგან თავის დაღწევაში. თუ არ იმკუკრნალებთ, 

სიმპტომები არ გაგივლით, შეიძლება გაგიუარესდეთ და მკურნალობაც გაძნელდეს.  

 

2.    რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღების 

წინ? 

ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღება არ შეიძლება, 

- თუ თქვენ ალერგიული ხართ ვენლაფაქსინის და/ან სხვა ინგრედიანტების მიმართ, 

რომელიც ჩამოთვლილია მე-6 პუნქტში. 

- ამ პრეპარატის გარდა თუ იღებთ ან უკანასკნელი 14 დღის მანძილზე მიიღეთ შეუქცევადი 

მონოამინოქსიდაზას ინჰიბიტორები (MAOI), რომელიც გამოიყენება დეპრესიის და 

პარკინსონის დაავადების სამკურნალოდ. შეუქცევადი მონოამინოქსიდაზას ინჰიბიტორების 

(MAOI) ვენლაგამა რეტარდთან პარალელურად მიღებამ შეიძლება გამოიწვიოს 

სიცოცხლისთვის საშიში რეაქცია. გარდა ამისა შეუქცევადი მონოამინოქსიდაზას 

ინჰიბიტორების (MAOI) მიღება შეგიძლიათ დაიწყოთ ვენლაგამა რეტარდის მიღების 

დასრულებიდან სულ მცირე 7 დღეში (იხ. პუნქტი „სეროტონინის სინდრომი“ და „ვენლაგამა 

რეტარდის მიღება სხვა პრეპარატებთან ერთად“).  

გაფრთხილება და უსაფრთხოების ზომები 

ვენლაგამა რეტარდის მიღებამდე კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან ან ფარმაცევტთან 

 თუ თქვენ ვენლაგამა რეტარდთან პარალელურად სხვა პრეპარატსაც იღებთ, რომელიც 

ზრდის სეროტონინის სინდრომის განვითარების რისკს (იხ. პუნქტი „ვენლაგამა რეტარდის 

მიღება სხვა პრეპარატებთან ერთად“).  

 თუ გაწუხებთ თვალის დაავადება, როგორიცაა გლაუკომა (მაღალი თვალისშიდა წნევა) 

 თუ ანამნეზში გაქვთ მაღალი არტერიული წნევა 

 თუ ანამნეზში გაქვთ გულის პრობლემები 

 თუ ანამნეზში გაქვთ კრუნჩხვითი შეტევები 

 თუ ანამნეზში გაქვთ სისხლში დაქვეითებული ნატრიუმის შემცველობა (ჰიპონატრიემია) 

 თუ მიდრეკილება გაქვთ ლურჯი ლაქების განვითარებისკენ ან სისხლდენისკენ (ანამნეზში 

გაქვთ სისხლის შედედების დარღვევა), ან თუ იღებთ სხვა ისეთ პრეპარატს, რომელიც 

ზრდის სისხლდენის რისკს, მაგალითად ვარფარინის შემცველი პრეპარატები (სისხლის 

გასათხიერებლად).  

 თუ ანამნეზში გაქვთ მანია, ბიპოლარული აშლილობა (აღგზნებულობის ან ეიფორიის 

შეგრძნება) ან ოჯახის რომელიმე წევრს ქონია მსგავსი ანამნეზი. 

 თუ ანამნეზში გაქვთ აგრესიული ქცევა. 

მკურნალობის პირველ კვირას ვენლაგამა რეტარდმა შეიძლება გამოიწვიოს მოუსვენრობის 

შეგრძნება, ერთ ადგილას ჯდომის ან დგომის პრობლემები. ასეთი სიმპტომების 

გამოვლენისას მიმართეთ ექიმს.  

თუ ზემოხსენებულიდან რომნელიმე თქვენს შემთხვევას ემთხვევა, ვენლაგამა რეტარდის 

მიღებამდე კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან.  



სუიციდური აზრები და დეპრესიის ან შფოთვითი აშლილობის გაუარესება 

თუ თქვენ გაწუხებთ დეპრესია და/ან შფოთვითი აშლილობა, შესაძლოა დროდადრო 

მოგივიდეთ თვითდაზიანების  ან სუიციდური აზრები. ანტიდეპრესანტების პირველადი 

გამოყენებისას შესაძლოა მსგავსი აზრები გაძლიერდეს, რადგან ამ ჯგუფის პრეპარატებს დრო 

სჭირდებათ რომ იმოქმედონ, როგორც წესი დაახლოებით ორი კვირა ან უფრო მეტი.  

სავარაუდოა მსგავსი ფიქრები, 

 თუ თქვენ ადრე ერთხელ მაინც გიფიქრიათ თვითმკვლელობაზე ან თვითდაზიანებაზე 

 თუ თქვენ ახალგაზრდა ხართ. კლინიკური კვლევების თანახმად სუიციდური ქმედების 

რისკი უფრო მაღალია 25 წლამდე ახალგაზრდებში, რომელთაც ფსიქიკური დაავადება 

აწუხებთ და ანტიდეპრესანტებით მკურნალობენ.   

დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს, თვითდაზიანების და სუიციდური აზრის შემთხვევაში.  

დახმარების გაწევა შეუძლია მეგობარსაც და ნათესავსაც, თუ თქვენ მათ მოუყვებით თქვენი 

დეპრესიის ან შფოთვითი აშლილობის შესახებ. თხოვეთ ამ პირს ამ ანოტაციის წაკითხვა. 

თხოვეთ ამ პირს შეგატყობინოთ, თქვენი დეპრესიის ან შფოთვითი აშლილობის გაუარესების 

შესახებ ან ნერვიულობთ მდგომარეობის ცვლილების შესახებ.  

პირის სიმშრალე 

პაციენტების 10%-ს, რომლებიც მკურნალობენ ვენლაფაქსინით, ახასიათებთ პირის 

სიმშრალე, რაც კარიესის რისკს ზრდის. ასეთ შემთხვევაში განსაკუთრებული ყურედღება 

მიაქციეთ კბილის ჰიგიენას.  

დიაბეტი 

სისხლში შაქრის დონე შეიძლება შეიცვალოს ვენლაგამა რეტარდის მკურნალობის დროს. 

აქედან გამომდინარე დიაბეტის სამკურნალო პრეპარატის დოზა შეძლებისდაგვარად უნდა 

შეუსაბამოდ.  

ბავშვები და 18 წლამდე მოზარდები 

როგორც წესი ვენლაგამა რეტარდი ბავშვებში და 18 წლამდე მოზარდებში არ ინიშნება. 

ამასთანავე უნდა იცოდეთ, რომ 18 წლამდე მოზარდებში ამ ჯგუფის პრეპარატების 

გამოყენება ზრდის სუიციდური ქმედების, აგრესიის და წინააღმდეგობის გაწევის რისკს. 

აქედან გამომდინარე ექიმის მიერ ვენლაგამა რეტარდი 18 წლამდე ასაკის პაციენტებში 

ინიშნება მხოლოდ  პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე. თუ თქვენმა ექიმმა 18 წლამდე 

ასაკის პაციენტს დაუნიშნა ვენლაგამა რეტარდი და თქვენ ამაზე საუბარი გსურთ, ხელახლა 

მიმართეთ ექიმს. თქვენ ექიმს უნდა შეატყობინოთ, თუ 18 წლამდე პაციენტში, რომელიც 

ვენლაგამა რეტარდს იღებს, გამოვლინდა ზემოაღნიშნული სიმპტომები ან გაუუარესდა 

მდგომარეობა. გარდა ამისა არ არის დადგენილი თუ რამდენად უსაფრთხოა ვენლაგამა 

რეტარდის ზემოქმედება ზრდაზე, მომწიფებაზე და კოგნიტიურ განვითარებაზე ამ ასაკის 

მოზარდებში.    

 

ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღება სხვა პრეპარატებთან ერთად 



გთხოვთ აცნობოთ ექიმს ან ფარმაცევტს, თუ თქვენ იღებთ/იყენებთ, მიიღეთ/გამოიყენეთ 

ცოტა ხნის წინ ან აპირებთ მიიღოთ/გამოიყენოთ   სხვა მედიკამენტები, თუნდაც 

ურეცეპტოდ გაცემული.  

ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს, მიიღოთ თუ არა ვენლაგამა რეტარდი სხვა პრეპარატებთან 

ერთად. 

არ დაიწყოთ ან დაასრულოთ პრეპარატის მიღება, მათ შორის ურეცეპტოდ გაცემული, 

ბუნებრივი თუ მცენარეული სამკურნალო საშუალება, ექიმთან ან ფარმაცევტთან 

კონსულტაციის გარეშე.  

 მონოამინოქსიდაზას ინჰიბიტორების მიღება, რომელიც გამოიყენება დეპრესიისა და 

პარკინსონის დაავადების სამკურნალოდ, ვენლაგამა რეტარდთან ერთად არ შეიძლება. 

აცნობეთ ექიმს, თუ მიგიღიათ ეს პრეპარატები ბოლო 14 დღის განმავლობაში. (MAOI: იხ. 

პუნქტი „რა უნდა გავითვალისწინოთ ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების 

მიღებამდე?“)  

 სეროტონინის სინდრომი: 

ვენლაფაქსინით მკურნალობისას შესაძლოა გამოვლინდეს სიცოცხლისთვის პოტენციურად 

საშიში მდგომარეობა ან ავთვისებიანი ნეიროლეპტიკური სინდრომის (ანს) მსგავსი 

რეაქციები (იხ. პუნქტი „რა გვერდითი მოვლენებია მოსალოდნელი?“), განსაკუთრებით სხვა 

პრეპარატებთან ერთად მიღების შემთხვევაში.  

ასეთი პრეპარატებია მაგალითად: 

 ტრიპტანი (გამოიყენება შაკიკის დროს) 

 დეპრესიის სამკურნალო სხვა პრეპარატები, მაგ.: SNRI-სნუი, SSRI, ტრიციკლური 

ანტიდეპრესანტები ან პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ლითიუმს.  

 პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ლინეზოლიდს, ანტიბიოტიკს (გამოიყენება ინფექციების 

სამკურნალოდ) 

 პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ მოკლობემიდს, მაო-ს შექცევად ინჰიბიტორებს 

(გამოიყენება დეპრესიის სამკურნალოდ) 

 პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ სიბუტრამინს (გამოიყენება წონაში დასაკლებად) 

 პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ტრამადოლს (ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება) 

 პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ მეთილენის ლურჯს (მომატებული მეთემოგლობინის 

სამკურნალოდ) 

 კრაზანას შემცველი  პრეპარატები (ცნობილია როგორც Hypericum perforatum  იოლი 

ფორმის დეპრესიის ბუნებრივი სამკურნალო საშუალება) 

 ტრიპტოფანის შემცველი პრეპარატები (უძილობის და დეპრესიის სამკურნალო საშუალება) 

 ანტიფსიქოტიკები (ისეთი სიმპტომების სამკურნალოდ, როგორიცაა სმენა, მხედველობა და 

მოლანდებები, მცდარი წარმოდგენები, დარღვეული გონებრივი შესაძლებლობები) 

სეროტონინის სინდრომის ნიშნები და სიმპტომები შეიძლება გამოვლინდეს შემდეგი 

კომბინაციით: 



მოუსვენრობა, ჰალუცინაცია, კოორდინაციის დაკარგვა, ტაქიკარდია, მომატებული 

ტემპერატურა, წნევის სწრაფი ცვალებადობა, ჰიპერაქტიური რეფლექსები, დიარეა, კომა, 

გულისრევა, ღებინება. 

სეროტონინის სინდრომი რთულ ფორმებში ავთვისებიან ნეიროლეპტიკურ სინდრომს (ანს) 

ემსგავსება. ანს-ს ნიშნები და სიმპტომები შეიძლება გამოიხატოს შემდეგი კომბინაციით: 

ტემპერატურა, ტაქიკარდია, ოფლიანობა, სახსრების უმოძრაობა, ინკოჰერენცია და კუნთის 

დაჭიმულობა (დამტკიცებული სისხლის ანალიზით). 

დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს ან ახლომდებარე საავადმყოფოს, თუ ფიქრობთ, რომ თქვენს 

შემთხვევაში ვლინდება სეროტონინის სინდრომი.  

ქვემოთ ჩამოთვლილი პრეპარატები ურთიერთქმედებაში შედიან ვენლაგამა რეტარდთან და 

მიღებისას აუცილებელია სიფრთხილის გამოჩენა. მნიშვნელოვანია, რომ შეატყობინოთ 

თქვენს ექიმს ან ფარმაცევტს, თუ იღებთ შემდეგი აქტიური ნივთიერების შემცველ 

პრეპარატს: 

 კეტოკონაზოლი (სოკოვანი ინფექციების საწინააღმდეგო პრეპარატი) 

 ჰალოპერიდოლი ან რისპერიდონი (ფსიქიატრიული დაავადებების სამკურნალო საშუალება) 

 მეტოპროლოლი (ბეტაბლოკატორი არტერიული წნევის და გულის დაავადებების 

სამკურნალო საშუალება) 

ორალური კონტრაცეპტივა 

ვენლაფაქსინით მკურნალობის დროს იყო დაუგეგმავი ორსულობის შემთხვევები იმ 

პაციენტებში, რომლეიც იყენებდნენ ორალურ კონტრაცეპტივას. ჯერჯერობით 

გაურკევევლია მიზეზი უკავშირდება ვენლაფაქსინის მოქმედებას თუ არა.  

ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღება საკვებთან, სასმელთან და ალკოჰოლთან 

ერთად 

ვენლაგამა რეტარდი მიიღება ჭამის დროს (იხ. პუნქტი 3 „ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი 

კაფსულების მიღების წესი“).  

არ მიიღოთ ალკოჰოლი ვენლაგამა რეტარდის მიღების პერიოდში.  

ორსულობა და ლაქტაცია 

აცნობეთ ექიმს თუ ხართ ორსულად, გეგმავთ ან ვარაუდობთ ორსულობას, ასევე მიაწოდეთ 

ინფორმაცია თქვენს ექიმ-გინეკოლოგს იმის შესახებ, რომ თქვენ გადიხართ მკურნალობას 

ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულებით. გაიარეთ კონსუკლტაცია ექიმთან, თუ რა 

რისკი შეიძლება წარმოქმნას ვენლაგამა რეტარდის მიღებამ ნაყოფისთვის.  

მსგავსი პრეპარატების (ე.წ. SSRI) ორსულობის პერიოდში მიღება, განსაკუთრებით 

ორსულობის ბოლო ტრიმესტრში, წარმოქმნის ნაყოფისთვის პირველად ან პერსისტირებულ 

პულმონალური ჰიპერტონიის რისკს, რაც გამოიხატება გახშირებულ სუნთქვაში და ლურჯი 

შეფერილობის კანში. ამ სიმპტომების გამოვლენა იწყება როგორც წესი დაბადებიდან 

პირველი 24 საათის განმავლობაში. ასეთ შემთხვევაში დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით 

ექიმ-გინეკოლოგს.  



თუ თქვენ ამ პრეპარატს იღებთ ორსულობის პერიოდში, თქვენს შვილს შესაძლოა 

გამოუვლინდეს შემდეგი ჩივილები. ამ სიმპტომების გამოვლენა იწყება როგორც წესი 

დაბადებიდან პირველი 24 საათის განმავლობაში: გართულებული სუნთქვის გამო საკვების 

ძნელად მიღება. თუ თქვენ თქვენს ჩვილს ამ სიმპტომს შეამჩნევთ, მიმართეთ 

ექიმ-გინეკოლოგს, რომელიც კომპეტენტურ რჩევას მოგცემთ.  

ვენლაფაქსინი, ვენლაგამა რეტარდის აქტიური ნივთიერება, გადადის დედის რძეში. ჩნდება 

ბავშვზე მოქმედების რისკი. ეს საკითხი უნდა განიხილოთ ექიმთან, რომელიც გირჩევთ ან 

ბავშვის ხელოვნურ კვებაზე გადაყვანას ან ვენლაგამა რეტარდით მკურნალობის შეწყვეტას.  

კონცენტრაცია და მანქანის მართვა 

არ მართოთ მანქანა და არ იმუშაოთ მძიმე ტექნიკასთან, ვიდრე არ გაარკვევთ, თუ როგორ 

მოქმედებ ვენლაგამა რეტარდი თქვენზე.  

 

3. ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღების წესი 

მიიღეთ ვენლაგამა რეტარდი ყოველთვის ექიმის დანიშნულებისამებრ. დამატებითი 

კითხვებისთვის მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.  

დეპრესიის, გენერალიზებული შფოთვითი აშლილობის და სოციალური შფოთვითი 

აშლილობის სამკურნალოდ რეკომენდირებული დოზები შეადგენს დღეში 75მგ. საჭიროების 

შემთხვევაში დეპრესიის დროს ექიმის მიერ შეიძლება მოხდეს დოზის გაზრდა დღეში 

375მგ-მდე. პანიკური შიშის მკურნალობის შემთხვევაში ექიმის მიერ ინიშნება მკურნალობა 

მინიმალური დოზით (37,5მგ) და იზრდება ეტაპობრივად. გენერალიზებული შფოთვითი 

აშლილობის, სოციალური შფოთვითი აშლილობის და პანიკური შიშის მკურნალობისას 

მაქსიმალური დოზა შეადგენს დღეში 225მგ.  

ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულები მიიღეთ ყოველ დღე ერთიდაიმავე დროს, 

დილით ან საღამოს. კაფსულა გადაყლაპეთ მთლიანად  წყალთან ერთად და არ გახსნათ, არ 

დაჭყლიტოთ, არ დაღეჭოთ და არ გახსნათ წყალში. 

ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულები მიიღეთ ჭამის დროს.  

თუ ღვიძლის ან თირკმელების პრობლემა გაქვთ, აცნობეთ ამის შესახებ თქვენს ექიმს, რადგან 

ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების შესაბამისი 

დოზის შერჩევა. 

ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ შეწყვიტოთ ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების 

მიღება (იხ. პუნქტი „ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღების შეწყვეტა“).  

ჭარბი დოზირება 

ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების ჭარბი დოზის მიღების შემთხვევაში 

კონსულტაცია გაიარეთ ექიმთან ან ფარმაცევტთან.  

ჭარბმა დოზამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი სიმპტომები, როგორიცაა ტაქიკარდია, 

ძილიანობა, კომა, მხედველობის დაბინდვა, კრუნჩხვა ან გულყრა და ღებინება.  

თუ დაგავიწყდათ ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღება 



თუ დაგავიწყდათ დოზის მიღება, მიიღეთ ის გახსენებისთანავე. მაგრამ თუ უკვე მეორე 

დოზის მიღების დროა, გამოტოვეთ ძველი და მიიღეთ ახალი დოზა დანიშნულებისამებრ. არ 

მიიღოთ დანიშნულ დღიურ დოზაზე მეტი.  

თუ შეწყვიტეთ ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღება 

ექიმთან კონსულტაციის გარეშე არ შეწყვითოთ ვენლაგამა რეტარდის მიღება ან არ 

შეამციროთ დოზები, მიუხედევად იმისა თუ თავს უკეთ გრძნობთ. თუ ექიმი ჩათვლის, რომ 

ვენლაგამა რეტარდის მიღება აღარ გჭირდებათ, ის ეტაპობრივად შეგიმცირებთ დოზებს, 

ვიდრე არ დასრულდება მკურნალობა. ცნობილია, რომ გვერდითი მოვლენები ვლინდება, 

როცა პაციენტი ველაგამა რეტარდის მიღებას დაასრულებს, განსაკუთრებით მიღებას თუ 

უცბად შეწყვიტავს ან დოზას სწრაფად შეამცირებს. ზოგიერთი პაციენტის შემთხვევაში 

შეიძლება გამოვლინდეს ისეთი ჩივილები, როგორიცაა დაღლილობა, თავბრუსხვევა, 

გულყრა, თავის ტკივილი, უძილობა, ღამის კოშმარები, პირის სიმშრალე, მადის დაქვეითება, 

გულისრევა, დიარეა, ნერვოზი, აჟიტირებულობა, ინკოჰერენცია, ხმაური ყურებში, ქავილი ან 

იშვიათად დენის დრატყმის შეგრძნება, სისუსტე, ოფლიანობა, კრუნჩხვითი შეტევა ან გრიპის 

მსგავსი სიმპტომები.  

ექიმი აგიხსნით, თუ როგორ უნდა დაასრულოთ მკურნალობა ეტაპობრივად. თუ თქვენ 

რომელიმე ზემოთ ჩამოთვლილიდან ან რაიმე სხვა გვერდით მოვლენას შეამჩნევთ, 

მიმართეთ ექიმს.  

დამატებითი კითხვებისთვის მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.  

 

4. რა გვერდითი მოვლენებია მოსალოდნელი? 

როგორც ყველა წამალს, ამასაც გააჩნია გვერდითი მოვლენები, რომელიც არ ვლინდება ყველა 

პაციენტის შემთხვევაში.  

თუ შეამჩნევთ რომელიმე აღნიშნულ გვერდით მოვლენას შეწყვიტეთ ვენლაგამა რეტარდის 

მიღება. დაუყოვნებლივ მიმართეთ ექიმს ან ახლომდებარე საავადმყოფოს: 

 მკერდში მოჭერის შეგრძნება, მსტვინავი სუნთქვა, გართულებული ყლაპვა და სუნთქვა 

 ხელების, ფეხების, ხორხის და სახის შეშუპება  

 ნერვოზი და შიში, თავბრუსხვევა, პულსის ამოვარდნა, კანის უეცარი წამოწითლება და/ან 

სიმხურვალის შეგრძნება 

 ძლიერი გამონაყარი, ქავილი ან ჭინჭრის ციება (კანზე წითელი და უფერო ლაქების 

წარმოქმნა, რომელიც იწვევს ქავილს) 

 სეროტონინის სინდრომის ნიშნები და სიმპტომები, მოუსვენრობა, ჰალუცინაციები, 

კოორდინაციის დაკარგვა, ტაქიკარდია, მომატებული ტემპერატურა, წნევის სწრაფი 

ცვალებადობა, ჰიპერაქტიური რეფლექსები, დიარეა, კომა, გულისრევა და ღებინება. 

სეროტონინის სინდრომის მძიმე ფორმა ავთვისებიანი ნეიროლეპტიკური სინდრომის (ანს) 

მსგავსია.  ანს-ს ნიშნები და სიმპტომები შეიძლება გამოიხატოს შემდეგი კომბინაციით: 

ტემპერატურა, ტაქიკარდია, ოფლიანობა, სახსრების უმოძრაობა, ინკოჰერენცია და კუნთის 

დაჭიმულობა (დამტკიცებული სისხლით ანალიზით). 



სხვა გვერდითი მოვლენები, რომელიც აუცილებლად უნდა შეატყობინოთ ექიმს: 

 ხველა, ძნელად ამოსუნთქვა, ხშირი სუნთქვა და მაღალი ტემპერატურა 

 შავი განავალი ან სისხლი განავალში 

 თვალების და კანის სიყვითლე, ქავილი ან მუქი ფერის შარდი, რაც შეიძლება ღვიძლის 

ანთების (ჰეპატიტის) სიმპტომები იყოს, 

 გულის პრობლემები, ტაქიკარდია, არითმია, მაღალი არტერიული წნევა, 

 თვალის პრობლემები, კერძოდ ბუნდოვანი ხედვა, გადიდებული გუგები, 

 ნერვული სისტემის პრობლემები, კერძოდ თავბრუსხვევა, ქავილი (ფორმიკაცია), 

შეფერხებული მოძრაობა, კრუნჩხვა ან გულყრა, 

 ფსიქიატრიული პრობლემები, როგორიცაა ჰიპერაქტიურობა და ეიფორია (უჩვეულოდ 

აღელვებული), 

 ცვლილებების გამოვლენა (იხ. პუნქტი „ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების 

მიღების წესი“ და „ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღების შეწყვეტა“),  

 ხანგრძლივი სისხლდენა - გაჭრის ან დაზიანების შემთხვევაში შესაძლოა ჩვეულებრივზე 

დიდხანს გაგრძელდეს სისხლდენა.  

არ ინერვიულოთ, თუ ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღების პერიოდში 

განავალში აღმოაჩენთ პატარა თეთრ მარცვლებს ან ბურთულებს. ვენლაგამა რეტარდში 

მოთავსებულია სფეროიდები ანუ პატარა თეთრი ბურთულები, რომელიც შეიცავს აქტიურ 

ნივთიერება ვენლაფაქსინს. ეს სფეროიდები კაფსულადან გადადის კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში. 

ვიდრე სფეროიდები თქვენი კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში მოძრაობენ, გამოიყოფა 

ვენლაფაქსინისფეროიდი - „კარკასი“ რჩება გაუხსნელი და გამოიყოფა განავალთან ერთად. 

აქედან გამომდინარე, თუ თქვენ განავალში სფეროიდებს შეამჩნევტ, თქვენ მიღებული გაქვთ 

თქვენი ვენლაფაქსინის დოზა.   

გვერდითი მოვლენების სრული სია 

ძალიან ხშირად: 10-დან 1-ზე მეტი პაციენტის შემთხვევაში 

 თავბრუსხვევა, თავის ტკივილი 

 გულისრევა, პირის სიმშრალე 

 ოფლიანობა (ასევე ღამის პერიოდში) 

ხშირად: 10-დან 1პაციენტის შემთხვევაში 

 მადის დაქვეითება 

 ინკოჰერენცია; საკუთარ თავთან დაშორების შეგრძნება; ანორგაზმია; სექსუალური 

მოთხოვნილების დაქვეითება; ნერვოზი; უძილობა; უჩვეულო სიზმრები 

 ძილიანობა, კანკალი, ქავილი (ფორმიკაცია), კუნთების ძლიერი დაჭიმულობა; 

 მხედველობის დაქვეითება, ბუნდოვანი მხედველობა, გადიდებული გუგები, შორს და ახლოს 

ავტომატური ფოკუსირების დარღვევა 

 ყურებში ხმაურის შეგრძნება (ტინიტუსი) 

 გულის ამოვარდნა 

 არტერიული წნევის მომატება; წამოხურება 



 მთქნარება 

 ყაბზობა, ღებინება, დიარეა 

 ხშირი შარდვა, შარდვის გაძნელება 

 მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, მაგ.: ძლიერი სისხლდენა ან ძლიერი და 

არარეგულარული სისხლდენა; ეაკულაცია და ანორგაზმია (კაცებში); ერექციული 

დისფუნქცია (იმპოტენცია)  

 სისუსტე (ასთენია); დაღლილობა; შემცივნება 

 ქოლესტერინის მომატება 

 

შედარებით იშვიათად: 100-დან 1 პაციენტის შემთხვევაში 

 მცდარი აღქმის უნარი; რეალობისგან დაშორების შეგრძნება, აჟიტირებულობა, ანორგაზმია 

(ქალებში), შეგრძნებების/ემოციების დათრგუნვა, ზედმეტად აღგზნებადობა ან ეიფორია, 

კბილების კრაჭუნი 

 მოუსვენრობა, ერთ ადგილად გაჩერების უუნარობა; გულყრა, კუნთების უნებლიე 

მოძრაობები; კოორდინაციისა და წონასწორობის დარღვევა, გემოს შეგრძნების დარღვევა 

 ტაქიკარდია; თავბრუსხვევა (განსაკუთრებით სწრაფად წამოდგომისას) 

 სუნთქვის გაძნელება 

 სისხლიანი პირღებინება; შავი, გუდრონის მსგავსი განავალი (ფეკალური მასა) ან სისხლი 

განავალში, რაც შეიძლება შინაგანი სისხლდენის ნიშნები იყოს 

 კანის შეშუპება, კერძოდ სახის, პირის, ენის, ხორხის მიდამოების ან ხელეფის და ფეხების 

და/ან ქავილი და გამონაყარი (ჭინჭრის ციება); ჰიპერმგრძნობელობა სინათლის მიმართ; 

სისხლჩაქცევები (ლურჯი ლაქები); გამონაყარი კანზე; უჩვეულო თმისცვენა 

 იშურია 

 წონაში მომატება; წონაში დაკლება 

იშვიათად: 1.000-დან 1 პაციენტის შემთხვევაში 

 კრუნჩხვითი შეტევა 

 შარდის შეუკავებლობა (შარდის ინკონტინენცია) 

 ჰიპერაქტიურობა, აკვიატებული ფიქრები და უძილობა (მანია) 

არ არის ცნობილი: არსებული მონაცემების საფუძველზე სიხშირე დაუდგენელია 

 სისხლში თრომბოციტების დაქვეითება, რაც იწვევს ლურჯი ლაქების წარმოქმნის და 

სისხლდენის რისკს; სისხლის დაავადებები, რაც ინფექციის რისკს ზრდის 

 სახის ან ენის შეშუპება, ხშირი სუნთქვა ან გაძნელებული სუნთქვა, ხშირად თან ახლავს 

გამონაყარი კანზე (მწვავე ალერგიული რეაქცია) 

 სითხის არაადექვატური სეკრეცია (ე.წ. ,,არაადექვატური ADH-სეკრეციის სინდრომი” 

(SIADH)) 

 სისხლში ნატრიუმის კონცენტრაციის დაქვეითება 



 სუიციდური აზრები და სუიციდური ქმედებები: ყოფილა შემთხვევები, რომ ვენლაფაქსინით 

მკურნალობის პერიოდში ან მკურნალობის დასრულებისთანავე სუიციდური აზრები და 

ქმედებები გამოუმჟღავნებიათ (იხ. პუნქტი 2 „რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება ვენლაგამა 

რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების მიღებამდე?“) 

 ორიენტაციის დარღვევა და ინკოჰერენცია, ხშირად თან ახლავს მცდარი აღქმის უნარი 

(დელირია), აგრესია 

 ტემპერატურა და კრუნჩხვა, ინკოჰერენცია ან მოუსვენრობა ასევე ოფლიანობა ან კუნთების 

მკვეთრი მოძრაობები, რომელსაც თქვენ ვერ აკონტროლებთ. ეს შეიძლება იყოს ავთვისებიანი 

ნეიროლეპტიკური სინდრომის სიმპტომები. 

 ეიფორიული განწყობა, გულყრა, თვალის ხანგრძლივი სწრაფი მოძრაობები, 

მოუხერხებლობა, მოუსვენრობა, სიმთვრალის შეგრძნება, ოფლიანობა ან კუნთების გაშეშება, 

რომლებიც სეროტონინის სინდრომის სიმპტომებია 

 კუნთების უნებლიე მოძრაობები, კრუნჩხვა და გაშეშება 

 თვალის ძლიერი ტკივილი და დაქვეითებული ან ბუნდოვანი მხედველობა 

 თავბრუსხვევა 

 არტერიული წნევის დაქვეითება; არითმია, რამაც შეიძლება გულყრა გამოიწვიოს; 

გაურკვეველი სისხლდენა, მაგ.: ღრძილებიდან სისხლდენა, სისხლი შარდში ან ღებინებისას 

ან ლურჯი ლაქების უნებლიე წარმოქმნა ან სისხლძარღვების დაზიანება (არტერია ან ვენა) 

 ხველა, გართულებული სუნთქვა, ხშირი სუნთქვა და მაღალი ტემპერატურა, რაც ფილტვების 

ანთების სიმპტომების, რასაც თან ახლავს ლეიკოციტების მომატება (პულმონალური 

ეოზინოფილია) 

 მუცლისა და ზურგის ძლიერი ტკივილი (რაც ნაწლავის, ღვიძლის ან მუცლის სანერწყვე 

ჯირკვლის პეობლემაზე მიგვანიშნებს) 

 ქავილი, კანის და თვალების სიყვითლე, მუქი შეფერილობის შარდი ან გრიპისმაგვარი 

სიმპტომები, რაც ღვიძლის ანთების (ჰეპატიტის) სიმპტომებია; სისხლში ღვიძლის 

ფერმენტების მსუბუქი ცვლილება 

 გამონაყარი, რომელიც შემდგომ წყლულის სახით ყალიბდება და იქერცლება; ქავილი; 

მსუბუქი გამონაყარი 

 კუნთების გაურკვეველი ტკივილი, დაზიანება ან სისუსტე (რაბდომიოლიზი) 

 რძის უჩვეულო წარმოქმნა 

ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულები ზოგჯერ იწვევს ისეთ გვერდით მოვლენებს, 

რომლებიც შესაძლოა ვერ ამოიცნოთ, როგორიცაა მაგ.: არტერიული წნევის მომატება ან 

გულისცემის დარღვევა, სისხლში ღვიძლის ფერმენტების, ნატრიუმის ან ქოლესტერინის 

მსუბუქი ცვლილება. იშვიათად შეიძლება ვენლაგამა რეტარდმა დააქვეითოს 

თრომბოციტების ფუნქცია, რაც თავის მხრივ სისხლჩაქცევების (ლურჯი ლაქების) და 

სისხლდენის რისკს ზრდის. ექიმის მიერ უნდა გაკეთდეს დროდადრო სისხლის ანალიზი, 

განსაკუთრებით თუ ვენლაგამა რეტარდს ხანგრძლივი დროის მანძილზე იღებთ. 

 



გვერდითი მოვლენების შესახებ შეტყობინება 

გვერდითი მოვლენების შემჩნევის შემთხვევაში მიმართეთ ექიმს ან ფარმაცევტს.  

ექიმს მიმართეთ აგრეთვე იმ შემთხვევაშიც, თუ შეამჩნევთ ისეთ სიმპტომებს, რაც 

ანოტაციაში არ არის მითითებული. გვერდითი მოვლენების შესახებ შეგიძლიათ განაცხადი 

გააკეთოთ  მედიკამენტებისა და სამედიცინო პროდუქტის ფედერალურ სამსახურში 

ფარმაკოვიგილანცის განყოფილება 

კურტ-გეორგ-კისინგერის ხეივანი 3,  

53175 ბონი, გერმანია,  

ვებგვერდი: www.bfarm.de  

ამით თქვენ დაეხმარებით გვერდითი მოვლენების შესახებ მეტი ინფორმაციის მოძიებას.  

5. ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების შენახვის პირობები 

შეინახეთ ბავშვებისგან დაცულ ადგილას. არ გამოიყენოთ პრეპარატი შეფუთვაზე  

მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ. ვადა იწურება მითითებული თვის ბოლო დღეს.  

ეს პრეპარატი არ მოითხოვს შენახვის განსაკუთრებულ პირობებს. არ გადააგდოთ პრეპარატი 

კანალიზაციაში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. შეეკითხეთ ფარმაცევტს 

პრეპარატის უტილიზაციის შესახებ.  

 

6. პრეპარატის შეგთავსი და დამატებითი ინფორმაცია 

რას შეიცავს ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულები 

აქტიური ნივთიერებაა ვენლაფაქსინი. 

ერთი რეტარდირებული კაფსულა შეიცავს 75მგ ვენლაფაქსინს (როგორც ჰიდროქლორიდს). 

დამხმარე ნივთიერებებია: 

კაფსულას შიგთავსი: ბირთვი: მიკროკრისტალური ცელულოზა, პოვიდონი K90, ტალკი, 

მაღალდისპერსიული სილიციუმის დიოქსიდი, მაგნიუმის სტეარატი (მცენარეული) 

გარსი: ეთილცელულოზა (7 CP), კოპოვიდონი (s-630) 

კაფსულას გარსი: ტიტანის დიოქსიდი (E 171), რკინა (II, III) -ოქსიდი (E 172), რკინა (III) 

-ოქსიდი (E 172), ჟელატინი 

საბეჭდი მელანი: შელაკი, ბუტანოლი, პროპილენის გლიკოლი, რკინა (III) -ოქსიდი (E 172) 

ვენლაგამა რეტარდი 75მგ მყარი კაფსულების ფორმა და შეფუთვა 

მყარი ჟელატინის კაფსულების ზედა და ქვედა ნაწილი არის ატმისფერი გაუმჭვირვალე, 

რომელზეც რადიალურად დაბეჭდილია სქელი და თხელი წითელი ზოლები. 

კაფსულას შიგთავსი: 

6 თეთრი მოკრემისფერო, მრგვალი, ბიკონვექსური შემოგარსული ტაბლეტები (მინი) 

PVC/პოლიქლორტრიფტორეთილენი/ალუმინი-ბლისტერის შეფუთვაშია 14, 50 ან 100 მყარი 

კაფსულა, რეტარდირებული. 

გაყიდვაში არ არის ყველა ზომის შეფუთვა. 

 

 



ფარმაცევტული კომპანია და მწარმოებელი: 

ლიცენზიის მფლობელი 

შპს ვიორვაგ ფარმა Wörwag Pharma GmbH & Co.KG 

კალვერ შტრასე 7, 71034 ბიობლინგენი, გერმანია 

ტელ.: 07031-6204-0, ფაქსი: 7031-6204-31 

ელ.ფოსტა: info@woerwagpharma.com  

თანარეალიზატორი 

შპს ააა-ფარმა AAA-Pharma GmbH 

კალვერ შტრასე 7, 71034 ბიობლინგენი, გერმანია 

ტელ.: 0800/00 04 433, ფაქსი: 0800/00 04 434 

ელ.ფოსტა: info@aaa-pharma.de 

მწარმოებელი: 

შპს გე-ფარმაცოიტიკალს GE-Pharmaceuticals Ltd 

ინდუსტრიის ზონა, ჩეკანიტზას სამხრეთ ნაწილი, 2140 ბოტევრადი, ბულგარეთი 

 

შპს ვიორვაგ ფარმა Wörwag Pharma GmbH & Co.KG 

კალვერ შტრასე 7, 71034 ბიობლინგენი, გერმანია 

 

ეს პრეპარატი ევროპის სავაჭრო სივრცეში (EWR) ცნობილია შემდეგი სახელწოდებით: 

DE გერმანია: Venlagamma® retard 75mg Hartkapseln, retardiert 

EE ესტონეთი: Venlagamma 75mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad kővokapslid 

HU უნგრეთი: Venlagamma 75mg retard kemeny kapszula 

 

წინამდებარე ანოტაცია უკანასკნელად შესწორდა 2016 წლის დეკემბერში. 
 

 

 

 


