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Ramelteon
olarak telaffuz edilir (ram el' tee on)

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ramelteon, uykuya dalmakta güçlük çeken (uykuya dalmakta güçlük çeken) hastaların daha hızlı uykuya dalmasına yardımcı 

olmak için kullanılır. Ramelteon, melatonin reseptör agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyinde uyku için gerekli olan 

doğal bir madde olan melatonine benzer şekilde çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ramelteon ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez, yatmadan 30 dakika önce alınır. 
Ramelteon'u yemekle birlikte veya yemekten hemen sonra almayınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice 
izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Ramelteon'u aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Ramelteon aldıktan hemen sonra uykunuz gelebilir. Ramelteon aldıktan sonra gerekli uyku hazırlıklarını 
tamamlamalı ve yatmalısınız. Bu süre için başka bir aktivite planlamayın. İlacı aldıktan sonra 7 ila 8 saat 
uykuda kalamayacaksanız ramelteon almayın.

Ramelteon ile tedaviye başladıktan sonra uykusuzluğunuz 7 ila 10 gün içinde düzelecektir. Uykusuzluğunuz bu 

süre içinde düzelmezse veya tedaviniz sırasında herhangi bir zamanda kötüleşirse doktorunuzu arayın.

Doktorunuz veya eczacınız, ramelteon ile tedaviye başladığınızda ve reçetenizi her doldurduğunuzda size 
üreticinin hasta bilgi formunu (İlaç Kılavuzu) verecektir. Bilgileri dikkatlice okuyunuz ve herhangi bir 
sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Ayrıca Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) web sitesini de 
ziyaret edebilirsiniz (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) veya İlaç Rehberini edinmek 
için üreticinin web sitesini ziyaret edin.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
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özel önlemler almalı mıyım?

Ramelteon almadan önce,

ramelteon'a, diğer ilaçlara veya ramelteon tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya İlaç Kılavuzuna 
bakın.

fluvoksamin (Luvox) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen bu ilacı alırken 
ramelteon almamanızı söyleyecektir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: flukonazol (Diflucan), itrakonazol (Sporanox) ve ketokonazol (Nizoral) gibi belirli mantar önleyiciler; 
simetidin (Tagamet); klaritromisin (Prevpac'te Biaxin); siprofloksasin (Cipro, Proquin XR), gemifloksasin 
(Faktif), levofloksasin (Levaquin), moksifloksasin (Avelox), norfloksasin (Noroxin), ofloksasin (Floxin), 
diğerleri dahil florokinolonlar; indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) ve ritonavir (Norvir, Kaletra'da) dahil 
olmak üzere HIV proteaz inhibitörleri; anksiyete, ağrı veya nöbetler için ilaçlar; nefazodon; rifampin (Rifadin, 
Rifamate'te, Rifater'de, Rimactane'de); sakinleştirici; diğer uyku hapları; tiklopidin (Ticlid); ve sakinleştiriciler. 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir. 
Diğer birçok ilaç da ramelteon ile etkileşime girebilir, bu nedenle bu listede yer almayanlar da dahil olmak 
üzere aldığınız tüm ilaçları doktorunuza bildirdiğinizden emin olun.

Kendinizi öldürmeyi hiç düşündüyseniz veya yapmayı planladıysanız veya yapmayı denediyseniz ve kronik obstrüktif 
akciğer hastalığınız (KOAH, nefes almayı zorlaştıran akciğer hasarı) veya başka bir akciğer hastalığınız, uyku apnesi 
varsa veya daha önce geçirdiyseniz doktorunuza söyleyin. (gece boyunca birçok kez kısa süreliğine nefes almayı 
bırakmanız durumu) veya diğer solunum sorunları, depresyon, akıl hastalığı veya karaciğer hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ramelteon 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

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

ramelteon ile tedaviniz sırasında alkol almayınız. Alkol, ramelteonun yan etkilerini daha da 
kötüleştirebilir.

ramelteon alan bazı kişilerin yataktan kalkıp arabalarını sürdüklerini, yemek hazırlayıp yediklerini, 
seks yaptıklarını, telefon görüşmeleri yaptıklarını veya kısmen uykuda başka faaliyetlerde 
bulunduklarını bilmelisiniz. Uyandıktan sonra, bu insanlar genellikle ne yaptıklarını 
hatırlayamıyorlardı. Uyurken araba kullandığınızı veya alışılmadık başka bir şey yaptığınızı 
öğrenirseniz hemen doktorunuzu arayın.

Bu ilacı kullanırken ruh sağlığınızın beklenmedik şekillerde değişebileceğini bilmelisiniz. Bu değişikliklerin 
ramelteondan mı, yoksa halihazırda sahip olduğunuz veya aniden gelişen fiziksel veya zihinsel 
hastalıklardan mı kaynaklandığını söylemek zordur. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini yaşarsanız 
hemen doktorunuza bildirin: ajitasyon, endişe, çılgın veya anormal derecede heyecanlı ruh hali, 
halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma), kabuslar, hafıza sorunları, yeni veya 
kötüleşen depresyon, düşünme veya kendinizi öldürmeye çalışmak ve her zamanki düşünce, ruh hali veya 
davranışınızdaki diğer değişiklikler. Ailenizin hangi semptomların ciddi olabileceğini bildiğinden emin 
olun, böylece kendi başınıza tedavi göremiyorsanız doktoru arayabilirler.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Bu ilacı alırken greyfurt yemek ve greyfurt suyu içmek hakkında doktorunuzla konuşun.
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Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Ramelteon sadece yatmadan önce alınmalıdır. Yatmadan önce ramelteon almadıysanız ve uykuya 
dalamıyorsanız, sonrasında 7-8 saat yatakta kalabilecekseniz ramelteon alabilirsiniz. Uyumaya hazır 
değilseniz ve en az 7 ila 8 saat uykuda kalırsanız ramelteon almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

uyuşukluk veya yorgunluk

baş dönmesi

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

dilin veya boğazın şişmesi

yutma veya nefes almada zorluk

boğazın kapandığını hissetmek

mide bulantısı

kusma

düzensiz veya cevapsız adet dönemleri

meme uçlarından sütlü akıntı

cinsel istek azalması

doğurganlık sorunları

Ramelteon başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

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.

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]
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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.

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.

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

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

rozerem®
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