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Pramipeksol
(pra mi pex' ole) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Pramipeksol, Parkinson hastalığının (PD; hareket, kas kontrolü ve dengede zorluklara neden olan bir 
sinir sistemi bozukluğu) semptomlarını tedavi etmek için tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte 
kullanılır. ve denge sorunları. Pramipeksol ayrıca huzursuz bacak sendromunu (RLS; bacaklarda 
rahatsızlığa ve özellikle geceleri ve otururken veya uzanırken bacakları hareket ettirmeye yönelik 
güçlü bir dürtüye neden olan bir durum) tedavi etmek için kullanılır. Pramipeksol, dopamin 
agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyinde hareketi kontrol etmek için gerekli olan doğal bir 
madde olan dopamin yerine etki ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Pramipeksol, bir tablet ve ağızdan alınacak uzun süreli (uzun etkili) bir tablet olarak gelir. Pramipreksol 
Parkinson hastalığını tedavi etmek için kullanıldığında, normal tablet genellikle günde üç kez alınır ve 
uzatılmış salımlı tablet genellikle günde bir kez alınır. Pramipreksol huzursuz bacak sendromunu tedavi 
etmek için kullanıldığında, normal tablet genellikle günde bir kez, yatmadan 2 ila 3 saat önce alınır. 
Pramipeksol uzatılmış salımlı tabletler, huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için kullanılmaz. 
Pramipeksol yemekle birlikte veya yemeksiz alınabilir, ancak pramipeksolün yemekle birlikte alınması 
ilacın neden olabileceği mide bulantısını önlemeye yardımcı olabilir. Reçete etiketinizdeki talimatları 
dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını 
isteyin. Pramipeksolü aynen anlatıldığı gibi alın.

Uzatılmış salımlı tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Doktorunuz size düşük dozda pramipeksol ile başlayacak ve dozunuzu kademeli olarak artıracaktır. 
Doktorunuz muhtemelen dozunuzu her 4 ila 7 günde bir defadan daha sık artırmayacaktır. Sizin için uygun 
olan doza ulaşmanız birkaç hafta sürebilir.

Huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için pramipeksol alıyorsanız, tedaviniz devam ettikçe semptomlarınızın 

kötüleşebileceğini, akşam veya öğleden sonra erken başlayabileceğini veya sabahın erken saatlerinde ortaya 

çıkabileceğini bilmelisiniz. Belirtileriniz kötüleşirse veya geçmişte olduğundan farklı zamanlarda ortaya çıkmaya başlarsa 

doktorunuzu arayın.
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Pramipeksol, Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromunun semptomlarını kontrol eder, ancak bu 
durumları iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile pramipeksol almaya devam edin. Doktorunuzla 
konuşmadan pramipeksol almayı bırakmayınız. Parkinson hastalığını tedavi etmek için pramipeksol alıyorsanız 
ve aniden ilacı almayı bırakırsanız, ateş, kafa karışıklığı, kas sertliği, olağan faaliyetlere veya genellikle 
önemsediğiniz şeylere karşı ilgisizlik veya endişe, anksiyete, depresyon, yorgunluk, uykuya dalmada veya 
uykuda kalmada zorluk, terleme veya ağrı. Huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için pramipeksol 
alıyorsanız ve ilacı almayı aniden bırakırsanız, semptomlarınız bu ilacı almaya başlamadan öncekinden daha 
kötü hale gelebilir. Doktorunuz muhtemelen dozunuzu kademeli olarak azaltacaktır.

Herhangi bir nedenle pramipeksol almayı bırakırsanız, doktorunuzla konuşmadan tekrar ilaca başlamayınız. 
Doktorunuz muhtemelen dozunuzu kademeli olarak tekrar artırmak isteyecektir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç bazen başka kullanımlar için reçete edilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza 
danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Pramipeksol almadan önce,

pramipeksol veya diğer ilaçlara veya pramipeksol tabletleri veya uzatılmış salımlı tabletlerdeki bileşenlerden 
herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Etkin olmayan bileşenlerin bir listesi için 
doktorunuza veya eczacınıza danışın.

aldığınız veya almayı planladığınız vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza 
ve eczacınıza söyleyiniz. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
antihistaminikler; simetidin (Tagamet); alerji, akıl hastalığı ve mide bulantısı için ilaçlar; 
metoklopramid (Reglan); sakinleştirici; uyku hapları; ve sakinleştiriciler. Doktorunuzun ilaçlarınızın 
dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

Akıl hastalığınız, kaslarınızın hareketini kontrol etmede sorun, huzursuz bacak sendromu dışında bir uyku 
bozukluğu, baş dönmesi, bayılma, düşük tansiyon veya böbrek hastalığınız olup olmadığını doktorunuza 
söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. 
Pramipeksol alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Pramipeksolün sizi uyuşuk hale getirebileceğini veya normal günlük aktiviteleriniz sırasında aniden 
uykuya dalmanıza neden olabileceğini bilmelisiniz. Aniden uykuya dalmadan önce uykulu 
hissetmeyebilirsiniz. Pramipeksolün sizi nasıl etkileyeceğini bilene kadar tedavinizin başlangıcında 
araba veya makine kullanmayın. Televizyon seyretmek veya araba kullanmak gibi bir şey yaparken 
aniden uyuya kalırsanız veya çok uykunuz gelirse doktorunuzu arayın. Doktorunuzla konuşmadan araç 
veya makine kullanmayınız.

Alkolün bu ilacın neden olduğu uyuşukluğu artırabileceğini bilmelisiniz. Düzenli olarak alkollü içecek 
kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Pramipeksolün oturma veya yatma pozisyonundan çok hızlı kalktığınızda baş dönmesine, baş dönmesine, 
mide bulantısına, bayılmaya veya terlemeye neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu daha sık görülür.
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İlk önce pramipeksol almaya veya dozunuz arttığında başlayın. Bu sorunu önlemek için sandalyeden veya 
yataktan yavaşça kalkın, ayağa kalkmadan önce ayaklarınızı birkaç dakika yerde dinlendirin.

Parkinson hastalığı veya huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için pramipeksol gibi ilaçlar 
alan bazı kişilerin kumar sorunları, alışverişe veya sekse artan ilgi, aşırı yeme sorunları veya onlar 
için zorlayıcı veya olağandışı diğer yoğun dürtüler veya davranışlar geliştirdiğini bilmelisiniz. 
Kişilerin bu sorunları ilacı aldıkları için mi yoksa başka nedenlerle mi geliştirdiklerini söylemek için 
yeterli bilgi yoktur. Yoğun dürtüler geliştirirseniz veya bu davranışlardan herhangi birini kontrol 
etmekte zorluk çekiyorsanız doktorunuzu arayın. Aile üyelerinize bu riskleri anlatın ki, 
davranışınızın bir sorun haline geldiğini fark etmeseniz bile doktoru arayabilsinler.

Uzatılmış salımlı tabletleri alıyorsanız, dışkınızda şişmiş bir tablet veya şişmiş tablet parçaları gibi 
görünen bir şey fark edebileceğinizi bilmelisiniz. Bu, özellikle Parkinson hastalığı 
semptomlarınızın kötüleşmesiyle birlikte olursa doktorunuzu arayın.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Parkinson hastalığını tedavi etmek için düzenli olarak pramipeksol tabletleri alıyorsanız, unuttuğunuz 
dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve 
normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için düzenli olarak pramipeksol tabletleri alıyorsanız, unuttuğunuz dozu atlayın. 

Normal dozunuzu bir sonraki yatma saatinizden 2 ila 3 saat önce alın. Kaçırılan dozu telafi etmek için bir sonraki dozu ikiye 

katlamayın.

Uzatılmış salımlı pramipeksol tabletleri alıyorsanız ve bir dozu kaçırırsanız, unuttuğunuz dozu 
hatırladığınız anda alınız. Ancak, unuttuğunuz dozun üzerinden 12 saatten fazla zaman geçtiyse, 
unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz 
almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Pramipeksol yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

zayıflık

baş dönmesi

denge kaybı, düşme

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

hatırlama zorluğu

anormal rüyalar

göğüste ağrılı yanma hissi
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kabızlık

ishal

kuru ağız

şişmiş, sert veya ağrılı eklemler

sırt, kol veya bacaklarda ağrı

sık idrara çıkma veya acil idrara çıkma ihtiyacı

idrar yaparken zorluk veya idrar yaparken ağrı

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
derhal doktorunuzu arayın:

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma), kafa karışıklığı, saldırgan davranış, 
ajitasyon, anormal düşünceler

görme değişiklikleri

kontrol edemediğiniz anormal vücut hareketleri ve hareketleri

Boynunuzun öne eğilmesi, belden öne eğilmesi veya otururken, ayakta dururken veya yürürken yana doğru 
eğilmek gibi, oturma veya ayakta durma şeklinizde kontrol edemediğiniz değişiklikler,

koyu, kırmızı veya kola renkli idrar

kas hassasiyeti

kas sertliği veya ağrıyor

Kas Güçsüzlüğü

Pramipeksol başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın. Normal tabletleri ışıktan uzakta saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

yerde.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
hızlı kalp atış hızı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

Mirapex®

Mirapex®acil
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