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Ramelteon
uttalas som (ram el' tee på)

hur är denna medicin utskriven?

Ramelteon används för att hjälpa patienter som har sömnlöshet (svårigheter att somna) att somna snabbare. 
Ramelteon är i en klass av mediciner som kallas melatoninreceptoragonister. Det fungerar på samma sätt som 
melatonin, ett naturligt ämne i hjärnan som behövs för sömn.

hur ska detta läkemedel användas?

Ramelteon kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen, inte tidigare än 30 
minuter före sänggåendet. Ta inte ramelteon med eller strax efter en måltid. Följ anvisningarna på din receptetikett 
noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta ramelteon exakt enligt 
anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Svälj tabletterna hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Du kan bli sömnig strax efter att du tagit ramelteon. Efter att du tagit ramelteon bör du slutföra alla 
nödvändiga läggdagsförberedelser och gå och lägga dig. Planera inga andra aktiviteter för denna tid. Ta inte 
ramelteon om du inte kommer att kunna sova i 7 till 8 timmar efter att du tagit medicinen.

Din sömnlöshet bör förbättras inom 7 till 10 dagar efter att du påbörjat behandling med ramelteon. Ring din 

läkare om din sömnlöshet inte förbättras under denna tid eller förvärras när som helst under behandlingen.

Din läkare eller apotekspersonal kommer att ge dig tillverkarens patientinformationsblad (läkemedelsguide) 
när du påbörjar behandling med ramelteon och varje gång du fyller på ditt recept. Läs informationen noggrant 
och fråga din läkare eller apotekspersonal om du har några frågor. Du kan också besöka Food and Drug 
Administrations (FDA) webbplats (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) eller tillverkarens 
webbplats för att få medicinguiden.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.
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bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar ramelteon,

tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ramelteon, andra läkemedel eller något av 
innehållsämnena i ramelteon tabletter. Fråga din apotekspersonal eller se läkemedelsguiden för en lista över 
ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar fluvoxamin (Luvox). Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte 
ta ramelteon medan du tar denna medicin.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av 
följande: vissa antimykotika som flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Sporanox) och ketokonazol 
(Nizoral); cimetidin (Tagamet); klaritromycin (Biaxin, i Prevpac); fluorokinoloner inklusive ciprofloxacin 
(Cipro, Proquin XR), gemifloxacin (Factive), levofloxacin (Levaquin), moxifloxacin (Avelox), norfloxacin 
(Noroxin), ofloxacin (Floxin), andra; HIV-proteashämmare inklusive indinavir (Crixivan), nelfinavir 
(Viracept) och ritonavir (Norvir, i Kaletra); mediciner för ångest, smärta eller anfall; nefazodon; 
rifampin (Rifadin, i Rifamate, i Rifater, Rimactane); lugnande medel; andra sömntabletter; tiklopidin 
(Ticlid); och lugnande medel. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka 
dig noggrant för biverkningar. Många andra mediciner kan också interagera med ramelteon, så se till 
att berätta för din läkare om alla mediciner du tar, även de som inte finns på den här listan.

tala om för din läkare om du någonsin har funderat på att ta livet av dig eller planerat eller försökt göra det, 
och om du har eller någonsin har haft kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL, skador på lungorna som gör 
andningen svår) eller annan lungsjukdom, sömnapné (tillstånd där du kortvarigt slutar andas många gånger 
under natten) eller andra andningsproblem, depression, psykisk sjukdom eller leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar ramelteon, kontakta din läkare.

du bör veta att ramelteon kan göra dig dåsig under dagtid. Kör inte bil eller använd maskiner 
förrän du vet hur detta läkemedel påverkar dig.

drick inte alkohol under din behandling med ramelteon. Alkohol kan göra biverkningarna av 
ramelteon värre.

du borde veta att vissa personer som tog ramelteon gick upp ur sängen och körde sina bilar, lagade och åt 
mat, hade sex, ringde telefonsamtal eller var inblandade i andra aktiviteter medan de delvis sov. Efter att 
de vaknat kunde dessa människor vanligtvis inte komma ihåg vad de hade gjort. Ring din läkare 
omedelbart om du får reda på att du har kört bil eller gjort något annat ovanligt medan du sov.

du bör veta att din mentala hälsa kan förändras på oväntade sätt medan du tar denna medicin. Det är 
svårt att säga om dessa förändringar orsakas av ramelteon eller om de orsakas av fysiska eller psykiska 
sjukdomar som du redan har eller plötsligt utvecklar. Tala genast om för din läkare om du upplever något 
av följande symtom: agitation, ångest, frenetiskt eller onormalt upphetsat humör, hallucinationer (att se 
saker eller höra röster som inte existerar), mardrömmar, minnesproblem, ny eller förvärrad depression, 
att tänka på eller försöker ta livet av dig själv och andra förändringar i dina vanliga tankar, humör eller 
beteende. Se till att din familj vet vilka symtom som kan vara allvarliga så att de kan ringa läkare om du 
inte kan söka behandling på egen hand.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Tala med din läkare om att äta grapefrukt och dricka grapefruktjuice medan du tar denna medicin.
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hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ramelteon ska endast tas vid sänggåendet. Om du inte tog ramelteon vid sänggåendet och du inte kan 
somna, kan du ta ramelteon om du kommer att kunna ligga kvar i sängen i 7 till 8 timmar efteråt. Ta inte 
ramelteon om du inte är redo att somna och sova i minst 7 till 8 timmar.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Ramelteon kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

dåsighet eller trötthet

yrsel

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

svullnad av tunga eller svalg

svårigheter att svälja eller andas

känner att halsen sluter sig

illamående

kräkningar

oregelbundna eller uteblivna menstruationer

mjölkaktig flytning från bröstvårtorna

minskad sexlust

fertilitetsproblem

Ramelteon kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar 
denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista bör du ta med 
dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Rozerem®
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