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راملتون
)on) 'tee el ramكـ تنطق

الدواء؟هذا يوصف لماذا

أكبر. بسرعة النوم على  )النومفي صعوبة (النوم بداية في األرق من يعانون الذين المرضى لمساعدة  Ramelteonيستخدم

Ramelteon  الميالتونين ، لمادة مشابه بشكل يعمل وهو الميالتونين. مستقبالت ناهضات تسمى األدوية من فئة إلى ينتمي

للنوم.ضرورية الدماغ في طبيعية مادة وهي

الدواء؟هذا يستعمل فكيف

قبل دقيقة 30 يتجاوز ال موعد في اليوم ، في واحدة مرة تناوله يتم ما عادة الفم. طريق عن ليأخذ لوحي كجهاز  Ramelteonيأتي

بعناية ، بك الخاص الوصفة ملصق على الموجودة اإلرشادات اتبع الوجبة. من وجيزة فترة بعد أو مع راميلتيون تأخذ ال النوم. موعد

تتناوله أو منه أقل أو أكثر تأخذ ال للتوجيهات. وفقاً تماماً  ramelteonخذ تفهمه. ال جزء أي شرح الصيدلي أو طبيبك من واطلب

طبيبك.وصفه مما أكثر

تسحقها.أو تمضغها أو تقسمها ال كاملة. األقراص ابتالع

لوقت ضرورية تحضيرات أي إكمال عليك يجب الراميلتون ، تناول بعد الراميلتون. تناول من وجيزة فترة بعد بالنعاس تشعر قد

نائماً البقاء على قادراً تكون لن كنت إذا راميلتون تأخذ ال الوقت. لهذا أخرى أنشطة ألية تخطط ال الفراش. إلى والذهاب النوم

الدواء.تناول بعد ساعات 8 إلى 7 لمدة

هذا خالل أرقك يتحسن لم إذا بطبيبك اتصل براميلتيون. العالج بدء بعد أيام 10 إلى 7 غضون في لديك األرق يتحسن أن يجب

العالج.أثناء وقت أي في سوءاً ازداد أو الوقت

 ramelteonمع العالج تبدأ عندما  ء)الدوادليل (المصنعة بالشركة الخاصة المريض معلومات ورقة الصيدلي أو طبيبك سيعطيك

أي لديك كان إذا الصيدلي أو طبيبك واسأل بعناية المعلومات اقرأ بك. الخاصة الطبية الوصفة ملء بإعادة فيها تقوم مرة كل وفي

أو  )FDA)( )Drugs[/Drugs ]http://www.fda.gov/http://www.fda.govوالدواء الغذاء إدارة موقع زيارة أيضاً يمكنك أسئلة.

الدواء.دليل على للحصول المصنعة الشركة موقع

الدواءلهذا استخدامات هناك

المعلومات.من مزيد على للحصول الصيدلي أو طبيبك إسأل أخرى ؛ الستخدامات الدواء هذا وصف يمكن
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اتباعها؟علي يجب التي الخاصة االحتياطات قبعة

الراميلتون ،أخذ قبل

أقراص مكونات من أي أو أخرى ، أدوية أي أو الراميلتون ، من حساسية من تعاني كنت إذا والصيدلي طبيبك أخبر

ramelteon . بالمكونات.قائمة على للحصول األدوية دليل من تحقق أو الصيدلي اسأل

تناول أثناء الراميلتون تناول بعدم طبيبك يخبرك أن المحتمل من . )لوفوكس(فلوفوكسامين تتناول كنت إذا طبيبك أخبر

الدواء.هذا

العشبية والمنتجات الغذائية والمكمالت والفيتامينات الموصوفة وغير الموصوفة األخرى األدوية عن والصيدلي طبيبك أخبر

(إيتراكونازول  ، )ديفلوكان(فلوكونازول مثل الفطريات مضادات بعض يلي: مما أي ذكر من تأكد لتناولها. تخطط أو تتناولها التي
الفلوروكينولونات  ؛ )بريفباكفي بياكسين ، (كالريثروميسين  ؛ )تاجميت(سيميتيدين  ؛ )نيزورال(وكيتوكونازول  ، )سبورانوكس

 ، )ليفاكوين(ليفوفلوكساسين  ، )فاكتيف(جيميفلوكساسين  ، )آرإكس بروكين سيبرو ، (سيبروفلوكساسين ذلك في بما

البروتياز إنزيم مثبطات وغيرها ؛  ، )فلوكسين(أوفلوكساسين  ، )نوروكسين(نورفلوكساسين  ، )أفلوكس(موكسيفلوكساسين

 ؛ )كاليترافي نورفير ، (وريتونافير  ، )فيراسبت(نلفينافير  ، )كريكسيفان(إندينافير ذلك في بما البشرية المناعة نقص لفيروس

حبوب المهدئات.  ؛ )ريماكتانريفاتر ، في ريفامات ، في ريفادين ، (ريفامبين نيفازودون. النوبات ؛ أو األلم أو للقلق أدوية

بحثاً بعناية مراقبتك أو بك الخاصة األدوية جرعات تغيير إلى طبيبك يحتاج قد والمهدئات.  ؛ )تيكليد(تيكلوبيدين أخرى منومة

التي األدوية بجميع طبيبك إخبار من تأكد لذا  ، ramelteonمع أيضاً األخرى األدوية من العديد تتفاعل قد الجانبية. اآلثار عن

القائمة.هذه في تظهر ال التي تلك حتى تتناولها ،

أن سبق أو مصاباً كنت وإذا بذلك ، القيام حاولت أو لذلك خططت أو نفسك قتل في يوماً فكرت قد كنت إذا طبيبك أخبر

 ً)صعباالتنفس يجعل الذي الرئتين تلف  ، (COPDالمزمن الرئوي االنسداد مرض (المزمن الرئوي االنسداد بمرض أصبت

أو  )الليلأثناء مرات عدة التنفس عن وجيزة لفترة فيها تتوقف حالة (النوم أثناء التنفس توقف األخرى ، الرئة أمراض أو

الكبد.أمراض أو العقلي المرض أو االكتئاب أو األخرى التنفس مشاكل

فاتصل  ، ramelteonتناول أثناء حامال ًأصبحت إذا الطبيعية. الرضاعة أو للحمل تخططين أو حامال ًكنت إذا طبيبك أخبر

بطبيبك.

هذا يؤثر كيف تعرف حتى اآلالت تشغل أو السيارة تقود ال النهار. أثناء نعسان يجعلك قد  ramelteonأن تعلم أن يجب

عليك.الدواء

أسوأ.للراملتيون الجانبية اآلثار يجعل أن للكحول يمكن بالراميتيون. عالجك أثناء الكحول تشرب ال

ومارسوا الطعام ، وأكلوا وأعدوا سياراتهم ، وقادوا الفراش من نهضوا الراميلتون أخذوا الذين األشخاص بعض أن تعلم أن يجب

هؤالء يتمكن لم استيقظوا ، أن بعد جزئياً. نومهم أثناء أخرى أنشطة في شاركوا أو هاتفية ، مكالمات وأجروا الجنس ،

عادي غير آخر شيء أي تفعل أو سيارتك تقود أنك اكتشفت إذا الفور على بطبيبك اتصل فعلوه. ما تذكر من عادة األشخاص

نومك.أثناء

هذه كانت إذا ما معرفة الصعب من الدواء. هذا تناول أثناء متوقعة غير بطرق تتغير قد العقلية صحتك أن تعلم أن يجب

على طبيبك أخبر فجأة. تتطور أو بالفعل لديك عقلية أو جسدية أمراض عن ناجمة أنها أم  ramelteonعن ناتجة التغييرات

رؤية (الهلوسة طبيعي ، غير بشكل اإلثارة أو الهياج المزاج القلق ، اإلثارة ، التالية: األعراض من أي من تعاني كنت إذا الفور

قتل محاولة أو في التفكير متفاقم ، أو جديد اكتئاب الذاكرة ، في مشاكل كوابيس ،  ، )موجودةغير أصوات سماع أو أشياء

تكون قد التي األعراض تعرف عائلتك أن من تأكد المعتاد. سلوكك أو مزاجك أو أفكارك في أخرى تغييرات وأي نفسك

بمفردك.العالج طلب على قادر غير كنت إذا بالطبيب االتصال من يتمكنوا حتى خطيرة

اتباعها؟علي يجب خاصة غذائية تعليمات قبعة

الدواء.هذا تناول أثناء فروت الجريب عصير وشرب فروت الجريب تناول حول طبيبك إلى تحدث
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جرعة؟نسيت إذا أفعلها أن يجب قبعة

تناول فيمكنك النوم ، من تتمكن ولم النوم وقت في الراميلتون تتناول لم إذا النوم. وقت في فقط  Ramelteonيؤخذ أن يجب

للنوم مستعداً تكن لم إذا الراميلتون تأخذ ال ذلك. بعد ساعات 8 إلى 7 لمدة السرير في البقاء من ستتمكن كنت إذا الرملتيون

األقل.على ساعات 8 إلى 7 لمدة نائماً والبقاء

الدواء؟هذا يسببها أن يمكن التي الجانبية اآلثار

ال أو شديدة األعراض هذه من أي كانت إذا طبيبك أخبر جانبية. آثاراً  Ramelteonيسبب قد

تختفي:

التعبأو النعاس

دوخة

على بطبيبك فاتصل األعراض ، هذه من أياً واجهت إذا خطيرة. تكون أن يمكن الجانبية اآلثار بعض

الفور:

الحلقأو اللسان انتفاخ

التنفسأو البلع في صعوبة

يغلقالحلق بأن الشعور

غثيان

التقيؤ

الفائتةأو المنتظمة غير الحيض فترات

الحلمتينمن حليبية إفرازات

الجنسيةالرغبة انخفاض

الخصوبةمشاكل

الدواء.هذا تناول أثناء عادية غير مشاكل أي لديك كان إذا بطبيبك اتصل أخرى. جانبية آثاراً  Ramelteonيسبب قد

األحداث عن لإلبالغ  MedWatchبرنامج إلى تقرير إرسال طبيبك أو أنت فيمكنك خطيرة ، جانبية آثار من تعاني كنت إذا

.)(FDAوالدواء الغذاء إلدارة التابع اإلنترنت عبر الضائرة
)MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safety/http://www.fda.gov(  الهاتف عبر أو)1088-332-800-1(.

منه؟والتخلص الدواء هذا تخزين عن أعرفها أن يجب قبعة

الغرفة حرارة درجة في بتخزينه قم األطفال. متناول عن وبعيداً بإحكام ، ومغلقة فيها ، جاء التي الحاوية في الدواء بهذا احتفظ

.)الحمامفي وليس (الزائدة والرطوبة الحرارة عن وبعيداً

العين وقطرات األسبوعية األدوية مثل (الحاويات من العديد ألن األطفال ومتناول رؤية عن بعيداً األدوية جميع إبقاء المهم من

من الصغار األطفال لحماية بسهولة. فتحها الصغار لألطفال ويمكن لألطفال مقاومة ليست  )االستنشاقوأجهزة والبقع والكريمات

وصولهم.ومدى أنظارهم عن وبعيداً مرتفع مكان - آمن مكان في الفور على الدواء ووضع األمان أغطية بإغالق دائماً قم التسمم ،

http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org[
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تناولها. من اآلخرين واألشخاص واألطفال األليفة الحيوانات تمكن عدم لضمان خاصة بطرق الضرورية غير األدوية من التخلص يجب

برنامج خالل من هي أدويتك من للتخلص طريقة أفضل فإن ذلك ، من بدال ًالمرحاض. في الدواء هذا تغسل أال يجب ذلك ، ومع

في االستعادة برامج على للتعرف المحلي التدوير إعادة   /القمامةبقسم اتصل أو بك الخاص الصيدلي إلى تحدث األدوية. استعادة

/c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.gl(والدواء الغذاء إلدارة التابع األدوية من اآلمن التخلص ويب موقع راجع مجتمعك.
http://goo.gl(  االستعادة.برنامج إلى الوصول حق لديك يكن لم إذا المعلومات من لمزيد

زائدةجرعة   /طارئةحالة ن

اإلنترنت عبر أيضاً متاحة المعلومات 1-800-222-1222. الرقم على السموم مكافحة مساعدة بخط اتصل زائدة ، جرعة تناول حالة في

كان أو بنوبة ، أصيب أو الضحية ، انهارت إذا . help[/help ]https://www.poisonhelp.org/https://www.poisonhelp.orgعلى

911.الرقم على الطوارئ بخدمات الفور على فاتصل إيقاظه ، يمكن ال أو التنفس ، في صعوبة من يعاني

أعرفها؟أن يجب أخرى معلومات قبعة

الطبيب.مع المواعيد جميع ابقاء

بك.الخاصة الطبية الوصفة ملء إعادة حول لديك أسئلة أي عن الصيدلي اسأل دوائك. يأخذ آخر شخص أي تدع ال

أي إلى باإلضافة تتناولها ، التي  )طبيةوصفة بدون (الموصوفة وغير الموصوفة األدوية بجميع مكتوبة بقائمة تحتفظ أن المهم من

طبيباً فيها تزور مرة كل في معك القائمة هذه تحضر أن يجب األخرى. الغذائية المكمالت أو المعادن أو الفيتامينات مثل منتجات

الطوارئ.حالة في معك حملها أيضاً المهم من المستشفى. إلى إدخالك تم إذا أو

راندأسماء

®روزيرم

2019/04/15- مراجعة آخر

الصفحةبهذه االستشهاد كيفية تعلم

الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية من المسؤولية إخالء

AHFS® محفوظة. الحقوق كل ®الصحيالنظام لصيادلة األمريكية الجمعية 2022. النشر ، حقوق  ©. ™المريض الدواء معلومات

Maryland. ، Bethesda  900،Suite، Highway West-East ، 4500االزدواجية
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