Asentra filmsko obložene tablete 50 mg
Asentra filmsko obložene tablete 100 mg
Sertralinum
Zdravilna učinkovina: sertralinijev klorid.
Pomožne snovi: kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, brezvodni kalcijev hidrogenfosfat, natrijev
glikolat škroba, mikrokristalna celuloza, hidroksipropilceluloza, smukec, magnezijev stearat,
metilhidroksipropilceluloza, titanov dioksid (E 171), propilenglikol.
Ime in naslov izdelovalca in imetnika dovoljenja za promet:
KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija
1. Kaj je Asentra in za kaj se uporablja
Sestava
1 filmsko obložena tableta vsebuje 50 mg sertralina v obliki sertralinijevega klorida.
1 filmsko obložena tableta vsebuje 100 mg sertralina v obliki sertralinijevega klorida.
Oprema
Zloženka z 28 filmsko obloženimi tabletami po 50 mg.
Zloženka z 28 filmsko obloženimi tabletami po 100 mg.
Kako Asentra deluje
Asentra je zaščiteno ime za zdravilo sertralin, ki spada v skupino zdravil, imenovanih
selektivni zaviralci ponovnega privzema serotonina.
Kdaj Asentro uporabljate
Asentra je zdravilo za zdravljenje depresivnih motenj s tesnobnostjo ali brez nje, paničnih
motenj (kratka obdobja velike tesnobnosti ali paničnih napadov), obsesivno kompulzivnih
motenj (prisilne misli, rituali pri vedenju npr. stalno pranje rok).
2. Kaj morate vedeti, preden začnete jemati Asentro
Opozorite zdravnika, če imate kakšno kronično bolezen, presnovno motnjo, če ste
preobčutljivi ali če jemljete kakšna druga zdravila.
Kdaj Asentre ne smete uporabljati
Asentre ne smete jemati,če ste preobčutljivi za sertralin ali druge sestavine zdravila ali če se
zdravite ali ste se v zadnjih dveh tednih zdravili z zdravili, imenovanimi zaviralci
monoaminooksidaze (MAO).
Previdnostni ukrepi in opozorila
Opozorite zdravnika:
• če imate bolezni jeter (če bo potrebno, bo zdravnik zmanjšal odmerke ali podaljšal
presledke med njimi),
• ste kdaj imeli ali imate občasno epileptične napade,
• če ste mlajši od 16 let.
Uporaba Asentre skupaj s hrano in pijačo
Asentre ne smete jemati hkrati s sokom grenivke.
Nosečnost in dojenje
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Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.
Varnosti jemanja med nosečnostjo in dojenjem niso ugotavljali. Če ste noseči ali nameravate
zanositi oziroma če dojite, se o jemanju sertralina posvetujte s svojim zdravnikom.
Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev
Zdravilo lahko zmanjša psiho-fizične sposobnosti, zlasti pri sočasnem pitju alkohola ali
jemanju nekaterih zdravil. Sposobnost za upravljanje vozil ali strojev oceni zdravnik, ki vas
zdravi, glede na stopnjo osnovne bolezni, odzivnosti na zdravljenje in morebitne neželene
učinke.
Medsebojno učinkovanje zdravil
Opozorite zdravnika, če jemljete kakšno drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.
To je pomembno, ker sertralin lahko spremeni delovanje nekaterih zdravil oziroma nekatera
zdravila lahko spremenijo njegovo delovanje. To so zdravila, ki vsebujejo učinkovine
karbamazepin, fenitoin, sumatriptan, fenfluramin, tramadol, diazepam, tolbutamid ali
cimetidin. Če jemljete litij ali varfarin, se bo vaš zdravnik verjetno odločil za krvne preiskave.
Sočasno uživanje sertralina in alkohola ni priporočljivo.
3. Kako uporabljate Asentro
Odmerjanje in način uporabe
Natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Odmerkov ne smete spreminjati ali zdravljenja
prekinjati, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Vprašajte zdravnika, koliko časa boste
jemali zdravilo.
Zdravilo zaužijte enkrat na dan zjutraj ali zvečer.
Okvirna shema odmerjanja:
Depresija
Običajni začetni odmerek je 50 mg (1 tableta po 50 mg) sertralina enkrat na dan. Če
zdravljenje ni učinkovito, lahko zdravnik dnevni odmerek v presledkih, ne manjših kot en
teden, postopoma povečuje po 50 mg (1 tableta po 50 mg) do največ 200 mg (4 tablete po 50
mg ali 2 tableti po 100 mg) na dan.
Obsesivno kompulzivne motnje
Začetni odmerek je 50 mg (1 tableta po 50 mg) sertralina enkrat na dan. Če zdravljenje ni
učinkovito, lahko zdravnik dnevni odmerek v presledkih, ne manjših kot en teden, postopoma
povečuje po 50 mg (1 tableta po 50 mg) do največ 200 mg (4 tablete po 50 mg ali 2 tableti po
100 mg) na dan.
Otroci, stari od 6 do 12 let: Začetni odmerek je 25 mg (½ tablete po 50 mg) sertralina enkrat
na dan. Po enem tednu lahko zdravnik dnevni odmerek poveča na 50 mg (1 tableta po 50 mg)
sertralina enkrat na dan.
Panične motnje
Začetni odmerek je 25 mg (½ tablete po 50 mg) sertralina enkrat na dan. Po enem tednu lahko
zdravnik dnevni odmerek poveča na 50 mg (1 tableta po 50 mg) sertralina enkrat na dan, nato
pa lahko dnevni odmerek v presledkih ne manjših kot en teden, postopoma povečuje po 50
mg (1 tableta po 50 mg) do največ 200 mg (4 tablete po 50 mg ali dve tableti po 100 mg) na
dan.
Najbolje je, da zdravilo vzamete vsak dan ob istem času, s hrano ali brez nje.
Tableto pogoltnite s požirkom vode.
Tablete ne žvečite ali drobite.
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Tablete jemljite redno vsak dan. Bolje se boste lahko počutili že po enem, lahko pa šele po
dveh do štirih tednih. Seveda pa morate zdravilo jemati še naprej. O prenehanju jemanja mora
odločiti zdravnik.
Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali
farmacevtom.
Ukrepi v primeru prekomernega odmerjanja
Če ste vzeli večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali
farmacevtom.
Ukrepi v primeru izpuščenega odmerka
Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.
Nadaljujte z jemanjem tako, kot vam je predpisal zdravnik.
Nevarnosti v primeru prenehanja jemanja Asentre
Po prekinitvi zdravljenja s sertralinom se zelo redko lahko pojavijo omotičnost, tresenje,
tesnobnost, slabost, razbijanje srca.
4. Neželeni učinki
Kot vsa zdravila, ima lahko tudi Asentra neželene učinke.
Lahko se pojavijo: slabost, driska, zaprtost, tresenje (tremor), znojenje, sprememba spolnih
funkcij (npr. zapoznela ejakulacija ), omotičnost, nespečnost, pretirana zaspanost, zmanjšan
apetit in hujšanje. Ti neželeni učinki so običajno blagi in po daljšem jemanju tablet prenehajo.
Redki neželeni učinki so: krči, alergijske reakcije (težave z dihanjem ali tiščanje v prsih,
otečene veke, obraz ali ustnice, koprivnica, srbenje po celem telesu), nehotni trzajoči, suvajoči
ali zvijajoči gibi, bolečine v trebuhu, nepravilnosti menstrualnega ciklusa, povečane in
občutljive dojke, lahko tudi z neželenim izločanjem mleka.
Če opazite katerikoli neželen učinek, tudi če ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega
zdravnika ali farmacevta.
5. Shranjevanje in rok uporabnosti
Shranjevanje
Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!
Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Rok uporabnosti
Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.
Način izdajanja zdravila
Zdravilo se izdaja le na recept.
Datum zadnje revizije navodila
22.2.2001
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