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Ramelteon
pronunțat ca (ram el' tee on)

de ce este prescris acest medicament?

Ramelteon este utilizat pentru a ajuta pacienții care au insomnie la începutul somnului (dificultăți de a adormi) să adoarmă mai repede. 

Ramelteon face parte dintr-o clasă de medicamente numite agonişti ai receptorilor melatoninei. Funcționează în mod similar cu 

melatonina, o substanță naturală din creier care este necesară pentru somn.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Ramelteon vine sub formă de tabletă de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi, nu mai devreme de 30 de minute înainte de 

culcare. Nu luați ramelteon cu sau la scurt timp după masă. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați ramelteon exact așa cum este 

indicat. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Este posibil să deveniți somnoros la scurt timp după ce luați ramelteon. După ce luați ramelteon, ar trebui să finalizați toate 

pregătirile necesare pentru culcare și să mergeți la culcare. Nu planificați alte activități pentru această perioadă. Nu luați 

ramelteon dacă nu veți putea rămâne adormit timp de 7 până la 8 ore după administrarea medicamentului.

Insomnia ar trebui să se amelioreze în 7 până la 10 zile după începerea tratamentului cu ramelteon. Adresați-vă medicului dumneavoastră 

dacă insomnia dumneavoastră nu se ameliorează în această perioadă sau se agravează în orice moment în timpul tratamentului.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa cu informații despre pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci când 

începeți tratamentul cu ramelteon și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al Administrației pentru Alimente și 

Medicamente (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) sau site-ul web al producătorului pentru a obține 

Ghidul de medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.
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ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua ramelteon,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la ramelteon, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor de ramelteon. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 

ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați fluvoxamină (Luvox). Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu 
luați ramelteon în timp ce luați acest medicament.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: anumite antifungice, cum ar fi fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox) și 
ketoconazol (Nizoral); cimetidină (Tagamet); claritromicină (Biaxin, în Prevpac); fluorochinolone incluzând ciprofloxacin 
(Cipro, Proquin XR), gemifloxacin (Factive), levofloxacin (Levaquin), moxifloxacin (Avelox), norfloxacin (Noroxin), 
ofloxacin (Floxin), altele; inhibitori de protează HIV, inclusiv indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) și ritonavir (Norvir, 
în Kaletra); medicamente pentru anxietate, durere sau convulsii; nefazodonă; rifampin (Rifadin, în Rifamate, în Rifater, 
Rimactane); sedative; alte somnifere; ticlopidină (Ticlid); și tranchilizante. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie 
nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Multe alte 
medicamente pot interacționa, de asemenea, cu ramelteon, așa că asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră 
despre toate medicamentele pe care le luați, chiar și despre cele care nu apar pe această listă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă v-ați gândit vreodată să vă sinucideți sau ați planificat sau ați încercat să 
faceți acest lucru și dacă aveți sau ați avut vreodată boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC, leziuni ale 
plămânilor care îngreunează respirația) sau alte boli pulmonare, apnee în somn (afecțiune în care vă opriți pentru 
scurt timp să respirați de multe ori în timpul nopții) sau alte probleme de respirație, depresie, boli mintale sau boli 
hepatice.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 
timp ce luați ramelteon, sunați la medicul dumneavoastră.

ar trebui să știți că ramelteonul vă poate face somnolent în timpul zilei. Nu conduceți o mașină și nu 
utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

nu beți alcool în timpul tratamentului cu ramelteon. Alcoolul poate agrava efectele secundare ale 
ramelteonului.

Trebuie să știți că unii oameni care au luat ramelteon s-au ridicat din pat și și-au condus mașinile, au pregătit și 
au mâncat mâncare, au făcut sex, au făcut apeluri telefonice sau au fost implicați în alte activități în timp ce 
dormeau parțial. După ce s-au trezit, acești oameni nu-și puteau aminti de obicei ce făcuseră. Sunați imediat 
medicul dumneavoastră dacă aflați că ați condus sau ați făcut orice altceva neobișnuit în timp ce dormi.

trebuie să știți că sănătatea dumneavoastră mintală se poate schimba în moduri neașteptate în timp ce luați acest 
medicament. Este greu de spus dacă aceste modificări sunt cauzate de ramelteon sau dacă sunt cauzate de boli fizice 
sau mentale pe care le aveți deja sau le dezvoltați brusc. Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă aveți oricare 
dintre următoarele simptome: agitație, anxietate, stare de spirit frenetică sau excitată anormal, halucinații (văzând 
lucruri sau auziți voci care nu există), coșmaruri, probleme de memorie, depresie nouă sau care se agravează, gândire 
sau încercarea de a te sinucide și orice alte schimbări în gândurile, starea de spirit sau comportamentul tău obișnuit. 
Asigurați-vă că familia dumneavoastră știe ce simptome pot fi grave, astfel încât să poată apela medicul dacă nu 
puteți căuta singur tratament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Discutați cu medicul dumneavoastră despre consumul de grepfrut și despre consumul de suc de grepfrut în timp ce luați acest medicament.
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ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Ramelteon trebuie luat numai la culcare. Dacă nu ați luat ramelteon la culcare și nu puteți adormi, puteți lua 
ramelteon dacă veți putea rămâne în pat timp de 7 până la 8 ore după aceea. Nu luați ramelteon dacă nu 
sunteți pregătit să mergeți la culcare și să rămâneți adormit cel puțin 7 până la 8 ore.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Ramelteon poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

somnolență sau oboseală

ameţeală

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

umflarea limbii sau a gâtului

dificultate la înghițire sau la respirație

simțind că gâtul se închide

greaţă

vărsături

perioade menstruale neregulate sau lipsite

scurgeri lăptoase din mameloane

scăderea dorinței sexuale

probleme de fertilitate

Ramelteon poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605038.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/


14.04.22, ora 16:15 Ramelteon: MedlinePlus informații despre medicamente

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/supradozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Rozerem®
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