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?זו תרופה נרשמה האם היי

 חומר, דופמין במקום פעולה ידי על פועל זה. לדופמין אגוניסטים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא פרמיפקסול.
 בלילה במיוחד, הרגליים את להזיז חזק ודחף ברגליים נוחות לאי הגורם מצב .)בתנועה לשליטה הדרוש במוח טבעי

 חלקים של רעד כוללPramipexole . מנוחה חסרות רגליים בתסמונת לטיפול גם  משמש ;RLS(שכיבה או ובישיבה
 שליטה, בתנועה לקשיים הגורמת העצבים במערכת הפרעה ,)משקל בשיווי ובעיות, בתנועות האטה, נוקשות, בגוף

 פרקינסון מחלת של בסימפטומים לטיפול אחרות תרופות עם או לבד  משמש ;PD(משקל ושיווי בשרירים
Pramipexole

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 לטיפול בפרמיפרקסול משתמשים כאשר. הפה דרך לנטילה) טווח ארוכת( מורחב בשחרור וטבליה כטבליה מגיע.
 בדרך נלקחת המורחבת השחרור וטבלית ביום פעמים שלוש כלל בדרך נלקחת הרגילה הטבליה, פרקינסון במחלת

 בדרך נלקחת הרגילה הטבליה, מנוחה חסרות רגליים בתסמונת לטיפול משמש פרמיפרקסול כאשר. ביום פעם כלל
 בתסמונת לטיפול משמשות אינן מורחב בשחרור פרמיפקסול טבליות. השינה לפני שעות3  עד2 , ביום פעם כלל

 במניעת לסייע עשויה אוכל עם פרמיפקסול נטילת אך, אוכל בלי או עם פרמיפקסול ליטול ניתן. מנוחה חסרות רגליים
 או מהרופא ובקש בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. התרופה ידי על להיגרם שעלולות בחילות
Pramipexole ההוראות לפי בדיוק פרמיפקסול קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח

.אותם לכתוש או ללעוס, לפצל אין; בשלמותן מורחב בשחרור הטבליות את לבלוע

 המינון את יעלה לא כנראה שלך הרופא. המינון את בהדרגה ויגדיל פרמיפקסול של נמוך במינון יתחיל שלך הרופא
.לך המתאים למינון שתגיע עד שבועות מספר שיחלפו ייתכן. ימים7  עד4  כל אחת מפעם יותר קרובות לעתים שלך

, נמשך שלך שהטיפול שככל לדעת עליך, מנוחה חסרות רגליים בתסמונת לטיפול פרמיפקסול נוטל אתה אם
 להופיע עלולים או, הצהריים אחר או בערב יותר מוקדם להתחיל עשויים, להחמיר עשויים שלך הסימפטומים

 בזמנים להופיע מתחילים הם אם או מחמירים שלך התסמינים אם שלך לרופא התקשר. המוקדמות הבוקר בשעות
.בעבר מאשר שונים
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 המשך. אלו מצבים מרפא אינו אך מנוח חסרות רגליים ותסמונת פרקינסון מחלת של בסימפטומים שולט פרמיפקסול
 נוטל אתה אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי פרמיפקסול ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם פרמיפקסול ליטול

 נוקשות, בלבול, חום לחוות עלול אתה, התרופה את לקחת לפתע מפסיק ואתה פרקינסון במחלת לטיפול פרמיפקסול
 קושי, עייפות, דיכאון, חרדה, מהם לך אכפת כלל שבדרך לדברים או רגילות לפעילויות דאגה או עניין חוסר, שרירים
 ואתה מנוח חסרות רגליים בתסמונת לטיפול פרמיפקסול נוטל אתה אם. כאב או הזעה, ישן להישאר או להירדם
. התרופה את ליטול שהתחלת לפני שהיו ממה להחמיר עלולים שלך הסימפטומים, התרופה את לקחת לפתע מפסיק
.בהדרגה שלך המינון את יקטין כנראה שלך הרופא

 הרופא עם לדבר מבלי שוב התרופה את לקחת תתחיל אל, שהיא סיבה מכל פרמיפקסול ליטול מפסיק אתה אם
.בהדרגה המינון את שוב להעלות ירצה כנראה שלך הרופא. שלך

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך מהרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים לפעמים נרשמה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,פרמיפקסול נטילת לפני

 בטבליות מהמרכיבים לאחד או, אחרת תרופה לכל או לפרמיפקסול אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.פעילים הלא המרכיבים של רשימה שלך הרוקח או מהרופא בקש. מורחב בשחרור בטבליות או פרמיפקסול

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 תרופות(Tagamet);  סימטידין; אנטיהיסטמינים: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

 ייתכן. הרגעה וכדורי; שינה כדורי; הרגעה תרופות; )metoclopramide )Reglan; ובחילות נפש מחלות, לאלרגיות
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא

 מלבד שינה הפרעת, שלך השרירים תנועת על בשליטה בעיות, נפש ממחלת סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.כליות מחלת או נמוך דם לחץ, עילפון, סחרחורת, מנוחה חסרות רגליים תסמונת

פרמיפקסול נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר,

 היומיומיות הפעילויות במהלך בפתאומיות להירדם לך לגרום או לנמנום לך לגרום עלול פרמיפקסול כי לדעת עליך
 בתחילת מכונות להפעיל או במכונית לנהוג אין. פתאום נרדם שאתה לפני מנומנם תרגיש לא אולי. שלך הרגילות
 צפייה כמו משהו עושה שאתה בזמן לפתע נרדם אתה אם. עליך ישפיע פרמיפקסול כיצד שתדע עד הטיפול

 עד מכונות תפעיל או תנהג אל. שלך לרופא התקשר, מאוד מנומנם נהיה אתה אם או, במכונית נסיעה או בטלוויזיה
.שלך הרופא עם שתדבר

 שותה אתה אם שלך לרופא ספר. זו תרופה ידי על הנגרמת לנמנום להוסיף יכול שאלכוהול לדעת צריך אתה
.אלכוהוליים משקאות קבוע באופן

 מדי מהר קם אתה כאשר הזעה או עילפון, בחילה, סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול פרמיפקסול כי לדעת עליך
כשאתה יותר נפוץ זה. שכיבה או מישיבה
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 מהמיטה או מהכיסא צא, זו מבעיה להימנע כדי. גדל שלך המינון כאשר או, פרמיפקסול ליטול תחילה התחל
.קימה לפני דקות מספר למשך הרצפה על הרגליים את הנח, באיטיות

 חסרות רגליים תסמונת או פרקינסון במחלת לטיפול פרמיפקסול כגון תרופות שלקחו מהאנשים שחלק לדעת עליך
 אחרות עזות התנהגויות או דחפים או יתר אכילת בעיות, מין או בקניות מוגבר עניין, הימורים בעיות פיתחו מנוחה

 שהם בגלל הללו הבעיות את פיתחו האנשים אם לדעת כדי מידע מספיק אין. עבורם חריגות או כפייתיות שהיו
 בכל לשלוט מתקשה או עזים דחפים מפתח אתה אם שלך לרופא התקשר. אחרות מסיבות או התרופה את נטלו
 מבין אינך אם גם לרופא להתקשר שיוכלו כדי הללו הסיכונים על משפחתך לבני ספר. הללו מההתנהגויות אחת

.לבעיה הפכה שלך שההתנהגות

 או נפוחה טבליה כמו שנראה במשהו שתבחין ייתכן, מורחב בשחרור הטבליות את נוטל אתה שאם לדעת עליך
 התקשר, הפרקינסון מחלת בתסמיני החמרה עם יחד במיוחד, קורה זה אם. שלך בצואה נפוחות טבליות חתיכות

.שלך לרופא

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

. זאת זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, פרקינסון במחלת לטיפול רגילות פרמיפקסול טבליות נוטל אתה אם
 אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול

 את קח. שהוחמצה המנה על דלג, מנוחה חסרות רגליים בתסמונת לטיפול רגילות פרמיפקסול טבליות נוטל אתה אם
 המנה על לפצות כדי הבאה המנה את להכפיל אין. שלך הבאה השינה לפני שעות3  עד2  שלך הרגילה המנה

.שנשכחה

 שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, למנה מתגעגע ואתה מורחב בשחרור הפרמיפקסול טבליות את נוטל אתה אם
 בלוח והמשיכו שהוחמצת המנה על דלג, שהוחמצת המנה מאז שעות-12 מ יותר חלפו אם, זאת עם. זאת זוכר

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. המינון של הרגיל הזמנים

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול פרמיפקסול
:חולף לא

בחילה

חּולׁשהָ

סחְרַחֹורתֶ

נפילה, משקל שיווי איבוד

ישן להישאר או להירדם קושי

לזכור קושי

נורמליים לא חלומות

צרַבֶתֶ
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עצירות

ׁשלִׁשּול

יבש פה

כואבים או נוקשים, נפוחים מפרקים

ברגליים או בידיים, בגב כאבים

שתן במתן דחוף צורך או תכופה שתן הטלת

שתן מתן בעת כאב או שתן במתן קושי

 התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא

חריגות מחשבות, תסיסה, תוקפנית התנהגות, בלבול), קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות

בראייה שינויים

בהן לשלוט יכול שאינך ותנועות חריגות גוף תנועות

 כיפוף, קדימה מתכופף שלך הצוואר כמו, בהם לשלוט יכול שאינך עומד או יושב אתה שבו באופן שינויים
,הולך או עומד, יושב כשאתה הצידה הטיה או, במותניים קדימה

קולה בצבע או אדום, כהה שתן

בשרירים רגישות

כאבים או שרירים נוקשות

שרירים חולשת

 נוטל שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול פרמיפקסול
.זו תרופה

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
.מאור הרחק הרגילות הטבליות את אחסן). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועי גלולות משמר כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה
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 יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם. אותן לצרוך

 שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית באמצעות היא
]c4Rm4p/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה תוכניות על ללמוד כדי

/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl (החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע.

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

מהיר דופק

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך המרשם של

 מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים כמו
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז אתה אם

רנד שמות

®מיראפקס

ER®מיראפקס

15/02/2022-  אחרון עדכון

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות הזכויות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש
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http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help
https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html


,15/4/2211:18MedlinePlusשל תרופות על מידעPramipexole: 

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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