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Ramelteon
binibigkas bilang (ram el' tee on)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ginagamit ang Ramelteon upang matulungan ang mga pasyenteng may sleep-onset insomnia (nahihirapang makatulog) na makatulog 

nang mas mabilis. Ang Ramelteon ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na melatonin receptor agonists. Ito ay gumagana 

katulad ng melatonin, isang natural na sangkap sa utak na kailangan para sa pagtulog.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Dumarating ang Ramelteon bilang isang tablet na dapat inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha isang beses sa isang araw, hindi mas 

maaga kaysa sa 30 minuto bago ang oras ng pagtulog. Huwag uminom ng ramelteon kasama ng o ilang sandali pagkatapos kumain. Sundin nang mabuti ang 

mga direksyon sa iyong label ng reseta, at hilingin sa iyong doktor o parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Kunin ang 

ramelteon nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Lunukin ang mga tablet nang buo; huwag hatiin, nguyain, o durugin ang mga ito.

Maaari kang makatulog kaagad pagkatapos mong uminom ng ramelteon. Pagkatapos mong uminom ng ramelteon, dapat mong kumpletuhin 

ang anumang kinakailangang paghahanda sa oras ng pagtulog at matulog. Huwag magplano ng anumang iba pang aktibidad para sa oras na ito. 

Huwag uminom ng ramelteon kung hindi ka makatulog sa loob ng 7 hanggang 8 oras pagkatapos uminom ng gamot.

Dapat bumuti ang iyong insomnia sa loob ng 7 hanggang 10 araw pagkatapos mong simulan ang paggamot sa ramelteon. Tawagan ang 

iyong doktor kung ang iyong insomnia ay hindi bumuti sa panahong ito o lumalala anumang oras sa panahon ng iyong paggamot.

Ibibigay sa iyo ng iyong doktor o parmasyutiko ang sheet ng impormasyon ng pasyente ng tagagawa (Gabay sa Gamot) kapag 

sinimulan mo ang paggamot na may ramelteon at sa tuwing pupunan mo ang iyong reseta. Basahing mabuti ang impormasyon at 

tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang anumang mga katanungan. Maaari mo ring bisitahin ang website 

ng Food and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) o ang website ng gumawa para 

makuha ang Gabay sa Medication.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ang gamot na ito ay maaaring inireseta para sa iba pang gamit; tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko para sa karagdagang impormasyon.
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hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng ramelteon,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ikaw ay allergic sa ramelteon, anumang iba pang mga gamot, o alinman sa mga 

sangkap sa ramelteon tablets. Tanungin ang iyong parmasyutiko o tingnan ang Gabay sa Gamot para sa isang listahan ng mga 

sangkap.

sabihin sa iyong doktor kung umiinom ka ng fluvoxamine (Luvox). Malamang na sasabihin sa iyo ng iyong doktor na huwag 
uminom ng ramelteon habang iniinom mo ang gamot na ito.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at mga produktong herbal na iniinom o pinaplano mong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa mga 
sumusunod: ilang mga antifungal tulad ng fluconazole (Diflucan), itraconazole (Sporanox), at ketoconazole (Nizoral); 
cimetidine (Tagamet); clarithromycin (Biaxin, sa Prevpac); fluoroquinolones kabilang ang ciprofloxacin (Cipro, Proquin XR), 
gemifloxacin (Factive), levofloxacin (Levaquin), moxifloxacin (Avelox), norfloxacin (Noroxin), ofloxacin (Floxin), iba pa; HIV 
protease inhibitors kabilang ang indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), at ritonavir (Norvir, sa Kaletra); mga gamot para sa 
pagkabalisa, pananakit o mga seizure; nefazodone; rifampin (Rifadin, sa Rifamate, sa Rifater, Rimactane); pampakalma; iba 
pang mga tabletas sa pagtulog; ticlopidine (Ticlid); at mga tranquilizer. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang 
mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect. Maraming iba pang mga gamot ang 
maaari ring makipag-ugnayan sa ramelteon, kaya siguraduhing sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot 
na iyong iniinom, kahit na ang mga hindi lumalabas sa listahang ito.

sabihin sa iyong doktor kung naisip mo na bang patayin ang iyong sarili o nagplano o sinubukang gawin ito, at kung 
mayroon ka o nagkaroon na ng talamak na obstructive pulmonary disease (COPD, pinsala sa mga baga na 
nagpapahirap sa paghinga) o iba pang sakit sa baga, sleep apnea (kondisyon kung saan saglit kang huminto sa 
paghinga nang maraming beses sa gabi) o iba pang mga problema sa paghinga, depresyon, sakit sa isip, o sakit sa 
atay.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng ramelteon, tawagan ang iyong doktor.

dapat mong malaman na ang ramelteon ay maaaring antukin ka sa araw. Huwag magmaneho ng kotse o magpaandar ng makinarya 

hanggang sa malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito.

huwag uminom ng alak sa panahon ng iyong paggamot sa ramelteon. Ang alkohol ay maaaring magpalala sa mga epekto ng 
ramelteon.

dapat mong malaman na ang ilang tao na kumuha ng ramelteon ay bumangon sa kama at nagmaneho ng kanilang mga sasakyan, 

naghanda at kumain ng pagkain, nakipagtalik, tumawag sa telepono, o nasangkot sa iba pang mga aktibidad habang bahagyang 

natutulog. Pagkatapos nilang magising, karaniwang hindi na maalala ng mga taong ito ang kanilang ginawa. Tawagan kaagad ang 

iyong doktor kung nalaman mong nagmamaneho ka o gumagawa ng anumang bagay na hindi karaniwan habang natutulog ka.

dapat mong malaman na ang iyong kalusugang pangkaisipan ay maaaring magbago sa mga hindi inaasahang paraan habang 

iniinom mo ang gamot na ito. Mahirap sabihin kung ang mga pagbabagong ito ay sanhi ng ramelteon o kung ang mga ito ay sanhi 

ng mga pisikal o mental na sakit na mayroon ka na o biglang nagkakaroon. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung makaranas ka ng 

alinman sa mga sumusunod na sintomas: pagkabalisa, pagkabalisa, pagkabalisa o abnormal na pagkasabik ng mood, guni-guni 

(nakakakita ng mga bagay o nakakarinig ng mga boses na wala), bangungot, mga problema sa memorya, bago o lumalalang 

depresyon, pag-iisip tungkol sa o sinusubukang patayin ang iyong sarili, at anumang iba pang pagbabago sa iyong karaniwang pag-

iisip, kalooban, o pag-uugali. Tiyaking alam ng iyong pamilya kung aling mga sintomas ang maaaring malubha upang matawagan 

nila ang doktor kung hindi mo magawang magpagamot nang mag-isa.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?

Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa pagkain ng grapefruit at pag-inom ng grapefruit juice habang umiinom ng gamot na ito.
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Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Ang Ramelteon ay dapat lamang inumin sa oras ng pagtulog. Kung hindi ka uminom ng ramelteon sa oras ng pagtulog at hindi ka makatulog, 

maaari kang uminom ng ramelteon kung magagawa mong manatili sa kama sa loob ng 7 hanggang 8 oras pagkatapos. Huwag uminom ng 

ramelteon kung hindi ka pa handang matulog at manatiling tulog nang hindi bababa sa 7 hanggang 8 oras.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Ramelteon. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

antok o pagod

pagkahilo

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Kung makaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, tawagan 

kaagad ang iyong doktor:

pamamaga ng dila o lalamunan

kahirapan sa paglunok o paghinga

pakiramdam na sumasara ang lalamunan

pagduduwal

pagsusuka

hindi regular o hindi na regla

gatas na discharge mula sa mga utong

nabawasan ang sekswal na pagnanais

mga problema sa pagkamayabong

Maaaring magdulot ng iba pang mga side effect ang Ramelteon. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang umiinom ng 

gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 
temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo).

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Rozerem®

Huling Binago - 04/15/2019

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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