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naratriptan
olarak telaffuz edilir (nar' a trip tan)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Naratriptan, migren baş ağrılarının (bazen mide bulantısı ve sese veya ışığa duyarlılığın eşlik ettiği şiddetli, 
zonklayıcı baş ağrıları) semptomlarını tedavi etmek için kullanılır. Naratriptan, seçici serotonin reseptör 
agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyin çevresindeki kan damarlarını daraltarak, ağrı sinyallerinin 
beyne gönderilmesini durdurarak ve ağrıya, mide bulantısına ve diğer migren semptomlarına neden olan bazı 
doğal maddelerin salınımını durdurarak çalışır. Naratriptan, migren ataklarını önlemez veya sahip olduğunuz 
baş ağrılarının sayısını azaltmaz.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Naratriptan ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle migren baş ağrısının ilk belirtisinde alınır. 
Naratriptan aldıktan sonra semptomlarınız iyileşirse ancak 4 saat veya daha uzun süre sonra geri dönerse, ikinci bir 
tablet alabilirsiniz. Bununla birlikte, naratriptan aldıktan sonra semptomlarınız düzelmezse, doktorunuzu aramadan 
önce ikinci bir tablet almayın. Doktorunuz 24 saatlik bir süre içinde alabileceğiniz maksimum tablet sayısını size 
söyleyecektir. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan 
veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Naratriptanı aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha 
fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

İlk naratriptan dozunuzu bir doktor muayenehanesinde veya ciddi reaksiyonlar için izlenebileceğiniz başka bir 
tıbbi tesiste alabilirsiniz.

Naratriptan aldıktan sonra baş ağrılarınız düzelmezse veya daha sık ortaya çıkarsa doktorunuzu arayın.

Naratriptanı önerilen süreden daha sık veya daha uzun süre alırsanız, baş ağrılarınız daha da 
kötüleşebilir veya daha sık ortaya çıkabilir. Ayda 10 günden fazla naratriptan veya başka bir baş ağrısı 
ilacı almamalısınız. 1 aylık bir süre içinde dörtten fazla baş ağrısını tedavi etmek için naratriptan 
almanız gerekiyorsa doktorunuzu arayın.

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.
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özel önlemler almalı mıyım?

Naratriptan almadan önce,

naratriptan diğer ilaçlara veya naratriptan tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

Son 24 saat içinde aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini aldıysanız naratriptan almayın: almotriptan 
(Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan (Frova), rizatriptan (Maxalt), sumatriptan (Imitrex, Treximet'te) 
veya zolmitriptan (Zomig); veya bromokriptin (Parlodel), kabergolin, dihidroergotamin (DHE 45, 
Migranal), ergoloid mesilatlar (Hydergine), ergonovin (Ergotrate), ergotamin (Cafergot, Ergomar), 
metilergonovin (Methergine), metisergit (Sansert) gibi ergot tipi ilaçlar ve pergolid (Permax).

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. 

Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: asetaminofen (Tylenol); amitriptilin (Elavil), amoksapin (Asendin), klomipramin (Anafranil), 

desipramin (Norpramin), doksepin (Adapin, Sinequan), imipramin (Tofranil), nortriptilin (Aventyl, Pamelor), protriptilin (Vivactil) ve trimipramin gibi 

antidepresanlar Surmontil); aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve, Naprosyn) gibi diğer nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAIDS); oral 

kontraseptifler (doğum kontrol hapları); sitalopram (Celexa), essitalopram (Lexapro), fluoksetin (Symbyax'ta Prozac, Sarafem), fluvoksamin, paroksetin 

(Paxil) gibi seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar), ve sertralin (Zoloft); ve desvenlafaksin (Pristiq), duloksetin (Cymbalta), sibutramin (Meridia) ve 

venlafaksin (Effexor) gibi seçici serotonin/norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI'ler). Ayrıca aşağıdaki ilaçları alıyorsanız veya son iki hafta içinde almayı 

bıraktıysanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz: izokarboksazid (Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl) ve tranilsipromin (Parnate). 

Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi daha dikkatli izlemesi gerekebilir. Ayrıca aşağıdaki ilaçları alıyorsanız veya 

son iki hafta içinde almayı bıraktıysanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz: izokarboksazid (Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl) ve 

tranilsipromin (Parnate). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi daha dikkatli izlemesi gerekebilir. Ayrıca aşağıdaki 

ilaçları alıyorsanız veya son iki hafta içinde almayı bıraktıysanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz: izokarboksazid (Marplan), fenelzin (Nardil), selegilin 

(Eldepryl) ve tranilsipromin (Parnate). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi daha dikkatli izlemesi gerekebilir.

doktorunuza kalp hastalığınız olup olmadığını söyleyin; kalp krizi; anjina (göğüs ağrısı); düzensiz kalp 
atışları; vuruş veya 'mini vuruş'; varisli damarlar, bacaklarda kan pıhtıları, Raynaud hastalığı (parmaklara, 
ayak parmaklarına, kulaklara ve buruna kan akışıyla ilgili sorunlar) veya iskemik bağırsak hastalığı 
(bağırsaklara kan akışının azalmasından kaynaklanan kanlı ishal ve mide ağrısı) gibi dolaşım sorunları ); 
Doktorunuz size naratriptan almamanızı söyleyebilir.

sigara içiyorsanız veya aşırı kiloluysanız doktorunuza söyleyin; Yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol veya böbrek 
veya karaciğer hastalığınız varsa veya daha önce olduysa; menopoza girdiyseniz (yaşam değişikliği); veya herhangi bir 
aile üyesinin kalp hastalığı veya felç geçirmiş olması veya geçirmiş olması.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilacı 
alırken cinsel olarak aktif olmayı planlıyorsanız, etkili doğum kontrol yöntemleri hakkında 
doktorunuzla konuşun. Naratriptan alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

naratriptanın uykunuzu getirebileceğini bilmelisiniz. Bu ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba 
veya makine kullanmayın.

Migrenin neden olduğundan emin olmak için baş ağrısı belirtileriniz hakkında doktorunuzla konuşun. 
Naratriptan, belirli tipteki migren baş ağrılarını (hemiplejik veya baziler migren) veya diğer baş ağrılarını 
(küme baş ağrıları gibi) tedavi etmek için kullanılmamalıdır.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

zayıflık
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yorgunluk

mide bulantısı

mide bulantısı

baş dönmesi

sıcak veya soğuk hissetmek

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

göğüs, boğaz, boyun veya çenede sıkışma, ağrı, basınç veya ağırlık

hızlı, çarpma veya düzensiz kalp atışı

nefes darlığı

soğuk ter atmak

sersemlik

zayıflık veya uyuşukluk veya bir kol veya bacak

yavaş veya zor konuşma

nefes alma veya yutma zorluğu

yüz, boğaz, dil, dudaklar, gözler, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya alt bacakların şişmesi

ses kısıklığı

kurdeşen

döküntü

kaşıntı

ani veya şiddetli mide ağrısı

kanlı ishal

kabızlık

kusma

parmakların veya ayak parmaklarının solgunluğu veya mavi rengi

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma veya karıncalanma

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.
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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.

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]

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:
sersemlik

boyun ağrısı

yorgunluk

koordinasyon kaybı

göğüs ağrısı

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın. Kan basıncınız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Baş ağrınız olduğunda ve naratriptan aldığınızda bunu yazarak bir baş ağrısı günlüğü tutmalısınız.

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

Birleştirme®
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