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?זו תרופה נרשמה האם היי

 לשינה הדרוש במוח טבעי חומר, למלטונין בדומה עובד זה. מלטונין לקולטן אגוניסטים הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
. Ramelteonיותר מהר להירדם) להירדם קושי( שינה מנדודי הסובלים לחולים לעזור כדי משמש Ramelteon

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
ramelteonהרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. הארוחה לאחר קצר זמן או עם 

 לפני לא, ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיעramelteon  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך
Ramelteon ליטול אין. השינה לפני דקות30

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

 ההכנות כל את להשלים עליךramelteon,  נטילת לאחר. רמלתיאון נטילת לאחר קצר זמן ישנוני להיות עלול אתה
 ישן להישאר תוכל לא אםRamelteon  תיקח אל. זה לזמן אחרות פעילויות תתכנן אל. לישון וללכת השינה לפני הנדרשות

.התרופה נטילת לאחר שעות8  עד7  במשך

 אם שלך לרופא התקשר. ברמלתיאון הטיפול תחילת לאחר ימים10  עד7  תוך להשתפר אמורים שלך השינה נדודי
.שלך הטיפול במהלך עת בכל מחמיר או זו תקופה במהלך משתפרים לא שלך השינה נדודי

 ובכל ברמלתיאון טיפול תתחיל כאשר) תרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע גיליון את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
 אתה. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם
 או) Drugs[/Drugs ]http://www.fda.govhttp://www.fda.gov/((FDA)  והתרופות המזון מינהל באתר לבקר גם יכול

.התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

ramelteon, נטילת לפני
 שאל. רמלתיאון בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לרמלטאון אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה לקבלת התרופות במדריך עיין או שלך הרוקח את

 שאתה בזמן רמלתיאון לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא(Luvox).  פלובוקסמין נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
.התרופה את נוטל

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
), דיפלוקן( פלוקונאזול כגון מסוימים אנטי-פטרייתיים חומרים: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

-Prevpac); ב(clarithromycin ,Biaxin (Tagamet);  סימטידין); ניזורל( וקטוקונאזול) ספורנוקס( איטראקונאזול
(XR  ציפרלקס כולל פלורוקינולונים

,gemifloxacin )Factive(, levofloxacin )Levaquin(, moxifloxacin )Avelox(, norfloxacin )Noroxin(, ofloxacin )Floxin( ,(Cipro, Proquin
-Kaletra); ב(ritonavir- ,Norvir ו(Crixivan), )nelfinavir )Viracept  אינדינאביר כוללHIV  פרוטאז מעכבי; אחרים
 תרופותRifater, Rimactane);  בRifamate,  ב(nefazodone; rifampin ,Rifadin ; התקפים או כאב, לחרדה תרופות
 התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. הרגעה וכדורי; )ticlopidine )Ticlid; אחרים שינה כדורי; הרגעה
 עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו אז, רמלטאון

 במחלת פעם אי סבלת או לך יש ואם, זאת לעשות ניסית או תכננת או להתאבד חשבת פעם אי אם שלך לרופא ספר
 מצב( בשינה נשימה דום, אחרת ריאות מחלת או) הנשימה על שמקשה לריאות נזק(COPD,  כרונית חסימתית ריאות
 או נפש מחלת, דיכאון, אחרות נשימה בעיות או) הלילה במהלך רבות פעמים קצר לזמן לנשום מפסיק אתה שבו

.כבד מחלת

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

 שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. היום במהלך לנמנם לך לגרום עלול שרמלטאון לדעת צריך אתה
.עליך משפיעה התרופה כיצד יודע

.רמלטאון של הלוואי תופעות את להחמיר יכול אלכוהולramelteon.  עם הטיפול במהלך אלכוהול לשתות אין

, מין יחסי קיימו, אוכל ואכלו הכינו, במכוניותיהם ונסעו מהמיטה קמו רמלטאון שלקחו אנשים שכמה לדעת צריך אתה
 בדרך האלה האנשים, התעוררו שהם אחרי. חלקית שינה בזמן אחרות בפעילויות מעורבים היו או טלפון שיחות עשו
 אחר חריג משהו עשית או שנהגת מגלה אתה אם מיד שלך לרופא התקשר. עשו הם מה לזכור מסוגלים היו לא כלל
.שישנת בזמן

 לדעת קשה. זו תרופה נוטל שאתה בזמן צפויות בלתי בדרכים להשתנות עשויה שלך הנפשית שהבריאות לדעת עליך
 או לך יש שכבר נפשיות או פיזיות מחלות ידי על נגרמים הם אם אוramelteon  ידי על נגרמים הללו השינויים אם

 או תזזיתי רוח מצב, חרדה, תסיסה: הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם מיד שלך לרופא ספר. לפתח פתאום
 או חדש דיכאון, זיכרון בעיות, סיוטים), קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות, חריגה בצורה נרגש

 ודא. שלך הרגילים בהתנהגות או הרוח במצב, במחשבות אחר שינוי וכל, להתאבד מנסה או על חשיבה, מחמיר
 לטיפול לפנות מסוגל אינך אם לרופא להתקשר שתוכל כדי חמורים להיות עלולים תסמינים אילו יודעת שמשפחתך

.בעצמך

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח
/a605038.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/4
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?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 לקחת יכול אתה, להירדם מסוגל ואינך השינה לפני רמלתיאון נטלת לא אם. השינה לפני רקRamelteon  את ליטול יש
 ולהישאר לישון ללכת מוכן לא אתה אםRamelteon  תיקח אל. מכן לאחר שעות8  עד7  במיטה להישאר תוכל אם רמטאון

.שעות8  עד7  לפחות ישן

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

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

עייפות או ישנוניות

סחְרַחֹורתֶ

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

הגרון או הלשון של נפיחות

נשימה או בליעה קשיי

נסגר שהגרון מרגישים

בחילה

הקֲָאָה

החמצה או סדיר לא מחזור

מהפטמות חלביות הפרשות

המיני בחשק ירידה

פוריות בעיות

Ramelteon התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 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
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי 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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. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.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

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

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

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

רנד שמות

®רוזרם

15/04/2019-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

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

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

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

לבריאות הלאומיים המכונים
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