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Рамелтеон
произнася се като (ram el' tee on)

защо е предписано това лекарство?

Ramelteon се използва, за да помогне на пациенти, които имат безсъние (затруднено заспиване) да заспят по-бързо. 

Ramelteon е в клас лекарства, наречени агонисти на мелатониновите рецептори. Действа подобно на мелатонина, 

естествено вещество в мозъка, което е необходимо за сън.

как трябва да се използва това лекарство?

Ramelteon се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема веднъж дневно, не по-рано от 30 минути 

преди лягане. Не приемайте рамелтеон с или малко след хранене. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и 

помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете рамелтеон точно както е указано. Не 

приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте таблетките цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Може да станете сънливи скоро след като приемете рамелтеон. След като приемете рамелтеон, трябва да завършите 

всички необходими приготовления преди лягане и да си легнете. Не планирайте други дейности за това време. Не 

приемайте рамелтеон, ако не можете да спите в продължение на 7 до 8 часа след приема на лекарството.

Вашето безсъние трябва да се подобри в рамките на 7 до 10 дни след като започнете лечение с ramelteon. Обадете се на 

Вашия лекар, ако безсънието ви не се подобри през това време или се влоши по всяко време по време на лечението.

Вашият лекар или фармацевт ще ви даде информационния лист за пациента на производителя (Ръководство за лекарства), когато 

започнете лечение с рамелтеон и всеки път, когато презареждате рецептата си. Прочетете внимателно информацията и 

попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси. Можете също да посетите уебсайта на Администрацията по храните и 

лекарствата (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) или уебсайта на производителя, за да получите 

ръководството за лекарства.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.
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какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете рамелтеон,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към рамелтеон, други лекарства или някоя от съставките на 

рамелтеон таблетки. Посъветвайте се с вашия фармацевт или проверете ръководството за лекарства за списък на 

съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате флувоксамин (Luvox). Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате 
рамелтеон, докато приемате това лекарство.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: някои противогъбични средства като флуконазол (Diflucan), итраконазол (Sporanox) и кетоконазол (Nizoral); 
циметидин (Tagamet); кларитромицин (Biaxin, в Prevpac); флуорохинолони, включително ципрофлоксацин (Cipro, 
Proquin XR), гемифлоксацин (Factive), левофлоксацин (Levaquin), моксифлоксацин (Avelox), норфлоксацин (Noroxin), 
офлоксацин (Floxin), други; Инхибитори на HIV протеазата, включително индинавир (Crixivan), нелфинавир (Viracept) и 
ритонавир (Norvir, в Kaletra); лекарства за тревожност, болка или гърчове; нефазодон; рифампин (Rifadin, in Rifamate, in 
Rifater, Rimactane); успокоителни; други хапчета за сън; тиклопидин (Ticlid); и транквиланти. Може да се наложи 
Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти. Много 
други лекарства също могат да взаимодействат с рамелтеон, така че не забравяйте да кажете на Вашия лекар за 
всички лекарства, които приемате, дори и тези, които не фигурират в този списък.

уведомете Вашия лекар, ако някога сте мислили да се самоубиете или сте планирали или опитвали да го направите и ако 

имате или някога сте имали хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ, увреждане на белите дробове, което 

затруднява дишането) или друго белодробно заболяване, сънна апнея (състояние, при което за кратко спирате да дишате 

много пъти през нощта) или други проблеми с дишането, депресия, психично заболяване или чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате рамелтеон, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че рамелтеон може да ви направи сънливи през деня. Не шофирайте и не 
работете с машини, докато не разберете как ви влияе това лекарство.

не пийте алкохол по време на лечението с рамелтеон. Алкохолът може да влоши страничните ефекти на 
рамелтеон.

трябва да знаете, че някои хора, които взеха рамелтеон, станаха от леглото и караха колите си, приготвяха и 
ядоха храна, правеха секс, провеждаха телефонни обаждания или участваха в други дейности, докато частично 
спят. След като се събудиха, тези хора обикновено не можеха да си спомнят какво са направили. Обадете се 
незабавно на Вашия лекар, ако установите, че сте шофирали или сте правили нещо необичайно, докато спите.

трябва да знаете, че психичното ви здраве може да се промени по неочакван начин, докато приемате това 
лекарство. Трудно е да се каже дали тези промени са причинени от рамелтеон или са причинени от физически или 
психически заболявания, които вече имате или внезапно развиете. Незабавно уведомете Вашия лекар, ако 
почувствате някой от следните симптоми: възбуда, тревожност, неистово или необичайно възбудено настроение, 
халюцинации (виждате неща или чувате гласове, които не съществуват), кошмари, проблеми с паметта, нова или 
влошаваща се депресия, мислене за или опит да се самоубиете и всякакви други промени в обичайните ви мисли, 
настроение или поведение. Уверете се, че вашето семейство знае кои симптоми може да са сериозни, за да могат да 
се обадят на лекар, ако не можете сами да потърсите лечение.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Говорете с Вашия лекар относно яденето на грейпфрут и пиенето на сок от грейпфрут, докато приемате това лекарство.
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какво да правя, ако пропусна доза?

Ramelteon трябва да се приема само преди лягане. Ако не сте приемали рамелтеон преди лягане и не можете 

да заспите, можете да приемате рамелтеон, ако ще можете да останете в леглото 7 до 8 часа след това. Не 

приемайте рамелтеон, ако не сте готови да заспите и спите поне 7 до 8 часа.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Рамелтеон може да причини нежелани реакции. Кажете на Вашия лекар, ако някой от тези 
симптоми е тежък или не изчезва:

сънливост или умора

световъртеж

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар:

подуване на езика или гърлото

затруднено преглъщане или дишане

усещане, че гърлото се затваря

гадене

повръщане

нередовни или пропуснати менструации

млечен секрет от зърната

намалено сексуално желание

проблеми с плодовитостта

Рамелтеон може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате това 

лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, Вие или Вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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