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Ramelteon
uitgesproken als (ram el' tee on)

hoe is dit medicijn voorgeschreven?

Ramelteon wordt gebruikt om patiënten die aan slapeloosheid beginnen (moeite met inslapen) te helpen sneller in slaap te vallen. 

Ramelteon zit in een klasse van medicijnen die melatoninereceptoragonisten worden genoemd. Het werkt op dezelfde manier als 

melatonine, een natuurlijke stof in de hersenen die nodig is om te slapen.

hoe moet dit geneesmiddel worden gebruikt?

Ramelteon wordt geleverd als een tablet om via de mond in te nemen. Het wordt meestal eenmaal per dag ingenomen, niet 

eerder dan 30 minuten voor het slapengaan. Neem ramelteon niet in bij of kort na een maaltijd. Volg de aanwijzingen op uw 

receptetiket zorgvuldig en vraag uw arts of apotheker om uitleg over elk onderdeel dat u niet begrijpt. Neem ramelteon precies 

zoals voorgeschreven. Neem er niet meer of minder van of neem het vaker in dan uw arts heeft voorgeschreven.

Slik de tabletten heel door; niet splitsen, kauwen of verpletteren.

U kunt snel slaperig worden nadat u ramelteon heeft ingenomen. Nadat u ramelteon heeft ingenomen, moet u alle 

noodzakelijke voorbereidingen voor het slapengaan treffen en naar bed gaan. Plan voor deze tijd geen andere 

activiteiten. Gebruik ramelteon niet als u 7 tot 8 uur na het innemen van de medicatie niet in slaap kunt blijven.

Uw slapeloosheid zou binnen 7 tot 10 dagen moeten verbeteren nadat u met de behandeling met ramelteon bent 

begonnen. Bel uw arts als uw slapeloosheid in deze periode niet verbetert of verergert tijdens uw behandeling.

Uw arts of apotheker zal u het patiënteninformatieblad (Medicatiegids) van de fabrikant geven wanneer u begint met 
de behandeling met ramelteon en elke keer dat u uw recept bijvult. Lees de informatie aandachtig door en vraag uw 
arts of apotheker om advies als u vragen heeft. U kunt ook de website van de Food and Drug Administration (FDA) 
bezoeken (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) of de website van de fabrikant om de 
Medicatiegids te verkrijgen.

andere toepassingen voor dit geneesmiddel

Dit medicijn kan worden voorgeschreven voor ander gebruik; vraag uw arts of apotheker om meer informatie.
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hoe moet ik speciale voorzorgsmaatregelen nemen?

Voordat u ramelteon inneemt,

vertel uw arts en apotheker als u allergisch bent voor ramelteon, voor andere medicijnen of voor één van de 
bestanddelen van ramelteon-tabletten. Vraag uw apotheker of raadpleeg de Medicatiegids voor een lijst van de 
ingrediënten.

vertel het uw arts als u fluvoxamine (Luvox) gebruikt. Uw arts zal u waarschijnlijk vertellen geen ramelteon 
in te nemen terwijl u dit medicijn gebruikt.

vertel uw arts en apotheker welke andere voorgeschreven en niet-voorgeschreven medicijnen, vitamines, 
voedingssupplementen en kruidenproducten u gebruikt of van plan bent te nemen. Zorg ervoor dat u een van 
de volgende vermeldt: bepaalde antischimmelmiddelen zoals fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox) en 
ketoconazol (Nizoral); cimetidine (Tagamet); claritromycine (Biaxin, in Prevpac); fluoroquinolonen waaronder 
ciprofloxacine (Cipro, Proquin XR), gemifloxacine (Factive), levofloxacine (Levaquin), moxifloxacine (Avelox), 
norfloxacine (Noroxin), ofloxacine (Floxin), anderen; HIV-proteaseremmers waaronder indinavir (Crixivan), 
nelfinavir (Viracept) en ritonavir (Norvir, in Kaletra); medicijnen voor angst, pijn of toevallen; nefazodon; 
rifampicine (Rifadin, in Rifamate, in Rifater, Rimactane); kalmerende middelen; andere slaappillen; ticlopidine 
(Ticlid); en kalmeringsmiddelen. Uw arts moet mogelijk de dosering van uw medicijnen aanpassen of u 
zorgvuldig controleren op bijwerkingen. Veel andere medicijnen kunnen ook een wisselwerking hebben met 
ramelteon, dus vertel uw arts over alle medicijnen die u gebruikt, zelfs degenen die niet op deze lijst voorkomen.

vertel het uw arts als u er ooit aan heeft gedacht zelfmoord te plegen of dit van plan was of heeft geprobeerd, 
en als u chronische obstructieve longziekte (COPD, schade aan de longen waardoor ademhalen bemoeilijkt) of 
een andere longziekte, slaapapneu heeft of ooit heeft gehad. (aandoening waarbij u 's nachts vaak kort stopt 
met ademen) of andere ademhalingsproblemen, depressie, geestesziekte of leverziekte.

vertel het uw arts als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Als u zwanger wordt terwijl 
u ramelteon gebruikt, neem dan contact op met uw arts.

u moet weten dat ramelteon u overdag slaperig kan maken. Bestuur geen auto of bedien geen 
machines totdat u weet welke invloed dit medicijn op u heeft.

drink geen alcohol tijdens uw behandeling met ramelteon. Alcohol kan de bijwerkingen van 
ramelteon verergeren.

u moet weten dat sommige mensen die ramelteon gebruikten, uit bed kwamen en in hun auto reden, voedsel 
bereidden en aten, seks hadden, telefoneerden of andere activiteiten uitvoerden terwijl ze gedeeltelijk sliepen. 
Nadat ze wakker werden, konden deze mensen zich meestal niet herinneren wat ze hadden gedaan. Bel 
onmiddellijk uw arts als u ontdekt dat u tijdens uw slaap heeft gereden of iets anders ongewoons heeft gedaan.

u moet weten dat uw geestelijke gezondheid op onverwachte manieren kan veranderen terwijl u dit medicijn 
gebruikt. Het is moeilijk te zeggen of deze veranderingen worden veroorzaakt door ramelteon of dat ze worden 
veroorzaakt door lichamelijke of geestelijke ziekten die u al heeft of plotseling ontwikkelt. Vertel het uw arts meteen 
als u een van de volgende symptomen ervaart: agitatie, angst, uitzinnige of abnormaal opgewonden stemming, 
hallucinaties (dingen zien of stemmen horen die niet bestaan), nachtmerries, geheugenproblemen, nieuwe of 
verergerende depressie, denken aan of zelfmoordpoging en andere veranderingen in uw gebruikelijke gedachten, 
stemming of gedrag. Zorg ervoor dat uw familie weet welke symptomen ernstig kunnen zijn, zodat zij de arts kunnen 
bellen als u zelf niet in staat bent om behandeling te zoeken.

hoe moet ik speciale dieetinstructies volgen?

Praat met uw arts over het eten van grapefruit en het drinken van grapefruitsap terwijl u dit medicijn gebruikt.
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wat moet ik doen als ik een dosis vergeet?

Ramelteon mag alleen voor het slapengaan worden ingenomen. Als u ramelteon niet voor het slapengaan heeft 

ingenomen en u niet in staat bent in slaap te vallen, mag u ramelteon gebruiken als u daarna 7 tot 8 uur in bed kunt 

blijven. Gebruik ramelteon niet als u niet klaar bent om te gaan slapen en ten minste 7 tot 8 uur in slaap te blijven.

wat bijwerkingen kan dit medicijn veroorzaken?

Ramelteon kan bijwerkingen veroorzaken. Vertel het uw arts als een van deze symptomen 
ernstig is of niet weggaat:

slaperigheid of vermoeidheid

duizeligheid

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u een van deze symptomen ervaart, neem dan onmiddellijk 
contact op met uw arts:

zwelling van de tong of keel

moeite met slikken of ademen

gevoel dat de keel zich sluit

misselijkheid

braken

onregelmatige of gemiste menstruatie

melkachtige afscheiding uit de tepels

verminderd seksueel verlangen

vruchtbaarheidsproblemen

Ramelteon kan andere bijwerkingen veroorzaken. Bel uw arts als u ongebruikelijke problemen heeft tijdens het gebruik 

van dit medicijn.

Als u een ernstige bijwerking ervaart, kan u of uw arts online een rapport sturen naar het MedWatch Adverse 

Event Reporting-programma van de Food and Drug Administration (FDA)
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) of telefonisch 
(1-800-332-1088).

wat moet ik weten over de opslag en verwijdering van dit medicijn?

Bewaar dit medicijn in de verpakking waarin het is geleverd, goed gesloten en buiten het bereik van kinderen. Bewaar het op 

kamertemperatuur en uit de buurt van overtollige warmte en vocht (niet in de badkamer).

Het is belangrijk om alle medicijnen buiten het zicht en bereik van kinderen te houden, omdat veel containers (zoals wekelijkse 

piloppassers en die voor oogdruppels, crèmes, pleisters en inhalatoren) niet kindveilig zijn en jonge kinderen ze gemakkelijk 

kunnen openen. Om jonge kinderen tegen vergiftiging te beschermen, moet u altijd de veiligheidsdoppen sluiten en de 

medicatie onmiddellijk op een veilige plaats plaatsen - een plaats die omhoog en weg en buiten hun zicht en bereik is.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Onnodige medicijnen moeten op speciale manieren worden weggegooid om ervoor te zorgen dat huisdieren, kinderen en andere 

mensen ze niet kunnen consumeren. U mag dit medicijn echter niet door het toilet spoelen. In plaats daarvan is de beste manier 

om uw medicatie weg te gooien via een programma voor het terugnemen van medicijnen. Praat met uw apotheker of neem 

contact op met uw plaatselijke afval-/recyclingafdeling om meer te weten te komen over terugnameprogramma's in uw 

gemeenschap. Zie de Safe Disposal of Medicines-website van de FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) voor meer 

informatie als u geen toegang heeft tot een terugnameprogramma.

n noodgeval/overdosis

Bel in geval van een overdosis de hulplijn voor gifbestrijding op 1-800-222-1222. Informatie is ook online beschikbaar op:

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Als het slachtoffer is ingestort, een aanval heeft 

gehad, moeite heeft met ademhalen of niet wakker kan worden, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten op 911.

wat moet ik nog meer weten?

Houd alle afspraken met uw arts.

Laat niemand anders uw medicatie innemen. Stel uw apotheker al uw vragen over het bijvullen van uw 
recept.

Het is belangrijk dat u een schriftelijke lijst bijhoudt van alle receptplichtige en niet-receptplichtige 
(zelfzorg)geneesmiddelen die u gebruikt, evenals alle producten zoals vitamines, mineralen of andere 
voedingssupplementen. Deze lijst dient u bij elk bezoek aan een arts of ziekenhuisopname mee te nemen. Het 
is ook belangrijke informatie om mee te nemen in geval van nood.

randnamen

Rozerem®
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