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1. What is Lacosamide and what is used for 
 
Lacosamide is a medication that belongs to a class of medicines called “anti-convulsants”. It is usually 
used in combination with other medications for the treatment of partial-onset seizures; a medical 
condition that causes abnormal electrical conductions starting from only one part of the brain. It is used 
in patients who are at least 17 years old.  
 
2. What you need to know before you take Lacosamide 
 
Do not take Lacosamide 
If you are allergic to Lacosamide or any of the ingredients in this medicine. Tell your doctor about the 
allergy and what signs you had. 

  
 

Warnings and Precautions 

 

 Talk to your doctor or pharmacist if you develop allergic reactions such as shortness of breath, 
skin rash, swelling of the face or neck, decreased blood pressure and dizziness.  

 Talk to your doctor if you experience any signs or symptoms of heart problems such as: 
shortness of breath, fatigue upon exertion, chest pain, peripheral swelling, fast or slow heart 
rate. 

 Contact your doctor if you experience unusual changes in behavior or mood, appearance or 
worsening of depression, suicidal thoughts.  

 Contact your doctor if you experience dizziness, weakness, slurred speech, falling and difficulty 
staying coordinated. 

 Contact your doctor if you experience liver problems like dark urine, feeling tired, not hungry, 
upset stomach or stomach pain, light-colored stools, throwing up, or yellow skin or eyes. 



 Abrupt discontinuation of this medication may worsen seizures. Make sure to contact your 
doctor before stopping it as gradual withdrawal over a period of 1 week may be necessary.   

 
  
Other medicines and Lacosamide 
 
 

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other 
medications. 

  
  Pregnancy and breastfeeding 
 
Talk to your doctor if you are pregnant, plan on getting pregnant, or are breastfeeding. Make sure to 
discuss risks and benefits that the medication can impose on you and the baby. 

 
Driving and using machines 

 
Lacosamide may cause side effects that can impact your ability to drive safely or use other machines. 
Make sure not to drive or use any machines if you are not feeling well.  

 
 
3. How to take Lacosamide 
 
 

Patients 17 years old or above:  
Recommended initial dose is 50mg twice daily. The dose may be gradually increased on a weekly basis 
in increments of 100mg a day divided as twice daily depending on your tolerability and response to the 
medication. The total daily dose may reach 200 – 400mg. 

  

 Take with or without food.  

 Take tablet with a full glass of water. 

 Take at the same time every day.  

 Do not stop taking your medication without consulting your doctor.  
 

If you take more Lacosamide than you should 
 
Taking a higher than prescribed dose may cause unconsciousness or changes in your electrical brain 
signals.  
 

If you forget to take Lacosamide 
 

Take the missed dose as soon as you remember. If it is already close to the next dose, just skip the 
missed dose and continue with your regular regimen. Do not double the dose.   
 

If you stop taking Lacosamide 
 

Do not stop your medication without consulting your doctor. Abrupt discontinuation of this medication 
may worsen your convulsions.  



4. Possible side effects of Lacosamide 
 
 

Although it may be rare, some patients may experience undesirable side effects when taking a 
medication. Tell your doctor or get medical help if you have any of the following signs or symptoms:  
 Signs of an allergic reaction, like rash; hives; itching; red, swollen, blistered, or peeling skin with 

or without fever; wheezing; tightness in the chest or throat; trouble breathing, swallowing, or 
talking; unusual hoarseness; or swelling of the mouth, face, lips, tongue, or throat. 

 Signs of heart problems, like palpitations, shortness of breath, chest pain. 
 Signs of gastrointestinal problems, like constipation, indigestion and dry mouth. 
 Signs of muscle problems, like spasms or tremor. 
 Signs of ear problems, like ringing in the ears or ear pressure. 
 Signs of psychiatric problems, like depressed mood or changes in behavior or mood.    

  
Common side effects 

 dizziness  

 nausea 

 headache 

 fatigue 

 double vision  
 
 
5. How to store Lacosamide 
 
 

 Store at 20 to 25°C (68 to 77°F) 

 Keep out of the reach of children and pets 

 Do not use beyond the expiry date mentioned on the box  

 Keep medication in its original pack to protect it from moisture  

 Do not use damaged pills  

 Do not dispose pills in the wastewater or household waste  
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 وما هو إستخدامه الكوسامايدما هو  .1

 
ة تعرف بمضادات االختالج. يستخدم عادةً مع أدوية أخرى في معالجة النبوات هو دواء ينتمي إلى فئة من األدوي الكوسامايد

الجزئية؛ حالة مرضية تسبب بتوصيل كهربائي غير طبيعي في جزء واحد من الدماغ. يستخدم هذا الدواء للمرضى البالغين 
 سابعة عشر وما فوق من العمر.    

    
 الكوسامايد ما تحتاج إلى معرفته قبل تناول .2

 
 الكوسامايدال تتناول     

 
. أخبر طبيبك عن العوارض التي الدواء يحتوي عليها هذا أو أي مكونات أخرى ، الكوسامايدإذا كان لديك حساسية من 

 شعرت بها. 
        

 
 المحاذير واإلحتياطات 

 
 

  من رد فعل تحسسي مثل ضيق في التنفس، طفح جلدي، تورم في الوجه أو تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي إذا عانيت
  .في العنق

  ،أخبر طبيبك إذا شعرت بعوارض قلبية مثل ضيق في التنفس، تعب عند الحركة، ألم في الصدر، تورم في األطراف
 تغير في نبض القلب   

 فرار العيون، براز أبيض اللون، بول أخبر طبيبك إذا شعرت بعوارض مشاكل في الكبد مثل اصفرار البشرة، اص
 داكن اللون، تعب، تورم في البطن.

  أخبر طبيبك إذا شعرت بتغيرات غير معتادة في المزاج أو التصرف، ظهور أو سوء في اإلكتئاب، أو أفكار
 انتحارية. 

  .أخبر طبيبك إذا شعرت بالدوخة، ضعف، كالم غير واضح، صعوبة في التنسيق والتركيز 

  المفاجئ ألخذ هذا الدواء قد يسيء التشنجات، تأكد من إستشار الطبيب قبل التوقف عن أخذ هذا الدواء ألنه التوقيف
 يتطلب تخفيض الجرعة تدريجياً على مدة أسبوع.   

 
 



 الكوسامايدواألدوية األخرى 
 

 .أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أو قد تتناول أي من األدوية
 
 

 الحمل والرضاعة
 
 

مالً، أو تخططين للحمل واإلنجاب. تأكدي من أخبري طبيبك إذا كنت حامالً أو مرضعة، أو تعتقدين أنك ممكن أن تكونين حا
 استشار الطبيب لمعرفة مخاطر وفوائد هذا الدواء على صحتك وصحة طفلك.

 
 القيادة وإستخدام اآلالت

قد يسبب عوارض جانبية يمكنها أن تؤثر على قدرتك على القيادة أو إستعمال اآلالت. تجنب القيادة أو إستعمال  الكوسامايد 
    اآلالت إذا لم تكن تشعر بخير.  

 
 
 الكوسامايدكيف تتناول  .3
 
 

 المرضى البالغون سابعة عشر من العمر وما فوق:
ً  قد تزاد الجرعةملغ مرتين في اليوم.  50جرعة األولية المعتادة هي ال مرتين  مقسومة الىملغ  100بمعدل من ال  أسبوعيا

 ملغ.    400و 200لدواء واستجابتك عليه. قد تصل الجرعة اليومية إلى ما بين ل كفي اليوم بحسب تقبل
 

 ل الدواء مع أو بدون الطعامتناو .     

 من الماء تناول الدواء مع كوب كامل. 

 تناول الدواء في الوقت نفسه يو ً   .ميا

 خذ الكمية المحددة من الدواء وفقاً لتعليمات الطبيب أو الصيدلي. 
 

 أكثر مما يجب  الكوسامايدإذا تناولت    
 فقدان الوعي وقد يؤثر على اإلتصاالت الكهربائية في الدماغ. سببتناول كمية زائدة من الدواء قد ي

 
 الكوسامايدإذا نسيت تناول 

تناوله بمجرد أن تتذكر، إن كان الوقت قريب من جرعتك التالية تخطى الجرعة وأكمل  إذا نسيت تناول القرص تأكد من
  .ال تضاعف الكمية .بالجرعات التالية بشكل طبيعي

  
 الكوسامايدإذا توقفت عن تناول 

 .  ذ هذا الدواء قد يسيء التشنجاتالدواء قبل إن تستشر طبيبك. التوقف المفاجئ ألخ ال تتوقف عن أخذ
 

 
 الكوسامايد آلثار الجانبية المحتملةا .4
 
 

بالرغم من الحاالت القليلة، بعض المرضى قد يعانون من أعراض جانبية عند تناول هذا الدواء. أخبر طبيبك أو الصيدلي على 
 الفور إذا اختبرت األعراض التالية:

  التنفس أو البلع أو التكلم، أعراض تحسسية مثل طفر جلدي أو حكة أو صفير بالتنفس أو ضيقة نفس أو صعوبة في
   .بحة في الصوت غير معتادة، تورم في الفم أو الوجه أو الشفاه أو اللسان أو الحلق



  مشاكل في القلب مثل خفقان القلب، ضيق التنفس، وألم في الصدر. عوارض 

  .أعراض هضمية مثل اإلكتام، عسر الهضم، ونشفان الفم 

  .أعراض لمشاكل في العضل مثل تشنجات ورجفان 

  في األذن نين أو ضغطرأعراض في مشاكل األذن مثل . 

   .أعراض إضطرابات نفسية مثل اإلكتئاب أو تغيرات في التصرف والمزاج 
 

 أعراض جانبية شائعة: 

 .دوخة 

  .غثيان 

  .صداع الرأس 

  .تعب 

   .إزدواج الرؤية        
 

 
 
 

 الكوسامايدكيفية تخزين  .5
 
 

  درجة مئوية 25و  20إحفظ الدواء عند درجة حرارة تتراوح  بين 

  إحفظ الدواء بعيداً عن متناول األطفال والحيوانات األليفة 

  الدواء بعد إنتهاء الصالحية المذكورة على العلبةال تستخدم 

 إحفظ الدواء في علبته األصلية لكي ال يتعرض للرطوبة 

 ال تأخذ حبوب تالفة 

    ال تتخلص من الدواء في مياه الصرف أو النفايات المنزلية 
 

  
 


