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?זו תרופה נרשמה האם היי

 הנקראות תרופות של בקבוצה  הוא )MAO(מסוג .B במוח מסוימים טבעיים חומרים של כמויות הגדלת ידי על עובד זה.
 מחלת של בסימפטומים לטיפול אחרת תרופה עם בשילוב או לבד משמשRasagiline . אוקסידאז מונואמין מעכבי

, תנועות האטת, במנוחה רעד, הבעה ללא קבועות לפנים הגורמת העצבים מערכת של לאט המתקדמת מחלה( פרקינסון
Rasagiline) חּולׁשהָ ושרירים שפופה יציבה, דשדוש בצעדים הליכה

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
rasagilineהרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך 

בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך ליטול כטבליה מגיעrasagiline  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך

Rasagiline קח. אוכל

 שלך הגוף תגובת על בהתבסס שלך המינון את להגדיל ועלולrasagiline  של נמוך במינון להתחיל עשוי שלך הרופא
.זו לתרופה

 תפסיק אם. בהדרגה שלך המינון את יקטין כנראה שלך הרופא. שלך הרופא עם לדבר מבליrasagiline  ליטול תפסיק אל
 חוסר או נדנוד, יציבות חוסר; שרירים נוקשות; חום כגון גמילה תסמיני לחוות עלול אתהrasagiline,  ליטול פתאום

 שלך הרסאגילין מינון כאשר הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא ספר. בתודעה שינויים או; קואורדינציה
.מופחת

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

rasagiline, נטילת לפני
 בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל-rasagiline, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.rasagilineהמרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

Relief) Cough 44  דקסטרומתרופן המכילים והצטננות שיעול מוצרי נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
CoughGels, Vicks ,DM; Delsym, Hold, Robitussinב DM- ,Robitussinאחרים

,cyclobenzaprine )Flexeril(, meperidine )Demerol( ,(מתדון )מתאדוז, דולופין ,( (פרופוקסיפן Darvon, in)
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. האחרונים השבועיים במהלך אותם ליטול שהפסקת אוrasagiline  הללו מהתרופות יותר או אחת לוקח אתה אם.
 ,)Nardil(, selegiline )Eldepryl( phenelzine או )tranylcypromine )Parnate לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופא

 ,N-ון'ג סנט), אחרים ,wort או ,Ultram( tramadol ב .)Ultracet-מעכבי נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספרMAO  כגון
Darvocet

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
 נוגדות תרופות); דקסטרוסטט, דקדרין, אדרל( אמפטמינים: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון
; אפדרין המכילים משקל בקרת או דיאטה מוצרי; באף או בעין הממוקמים גודש נוגדי(Tagamet);  סימטידין; דיכאון

 נורפלוקסצין(Levaquin),  לבופלוקסין), טקווין( גאטיפלוקסצין), ציפרו( ציפרלקס כולל פלואורוקינולון של אנטיביוטיקה
; גבוה דם בלחץ לטיפול תרופות; באסתמה לטיפול תרופות); )fluvoxamine )Luvox; פלוקסין( ואופלוקסצין) נורוקסין(

 פסאודואפדרין); ב"בארה זמין לא(phenylpropanolamine ; בכאב לטיפול תרופות; נפש במחלות לטיפול תרופות
,PediaCare, Sudafed, Suphedrine)אחרים ;(וטיקלופידין  .(Ticlid)פלוקסטין נוטל אתה אם שלך לרופא ספר )פרוזק ,

 התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. האחרונים השבועות5  במהלך אותו ליטול שהפסקת או) סראפם
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך

.כבד או כליות מחלת; פסיכוזה או נפש מחלת, גבוה דם מלחץ סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר

rasagiline,  נטילת בזמן להריון נכנסת את אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

 מדי מהר קם אתה כאשר והתעלפות הזעה, בחילה, סחרחורת, לסחרחורת לגרום עלול-rasagiline ש לדעת עליך
 מהמיטה קום, זו מבעיה להימנע כדיrasagiline.  נטילת של הראשונים החודשיים במהלך יותר שכיח זה. משכיבה
.קימה לפני דקות מספר למשך הרצפה על הרגליים את הנח, באיטיות

. מסוימים מזונות או תרופות עם נלקח כאשר חיים ומסכן חמור דם לחץ ליתר לגרום עלול-rasagiline ש לדעת עליך
 כאב לך יש אם מיד שלך לרופא התקשר. מהם להימנע שיש ומזונות תרופות לגבי הרופא הוראות אחר בקפידה עקבו
.חמורות לוואי כתופעות להלן המפורטים האחרים מהתסמינים אחד כל או מטושטשת ראייה, חמור ראש

 אנשים מאשר) עור סרטן של סוג( למלנומה יותר גבוה סיכון יש פרקינסון ממחלת הסובלים שלאנשים לדעת צריך אתה
 המשמשות תרופות, פרקינסון מחלת ידי על נגרם הזה המוגבר הסיכון אם ידוע לא. פרקינסון ממחלת סובלים שאינם

 העור את לבדוק כדי עור רופא אצל קבועים לביקורים להגיע עליך. אחרים גורמים או רסאגילין כגון פרקינסון למחלת
.מלנומה לאיתור שלך

, להמר עזים דחפים חוו פרקינסון במחלת לטיפול דומות תרופות או ראסגילין שנטלו מהאנשים שחלק לדעת עליך
 או חדשים דחפים חווה אתה אם שלך לרופא ספר. בהם לשלוט הצליחו לא שהם אחרים ודחפים מוגברים מיניים דחפים

rasagiline. נטילת בזמן אחרים עזים דחפים או מוגברים מיניים דחפים, להימורים מוגברים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 או סטילטון, למשל( מיושנות גבינות כגון, טירמין של מאוד גבוהות כמויות המכילים מזונות מאכילת להימנע עליך יהיה
 במהלך להימנע עליך מזונות אילו על הדיאטנית או הרופא עם שוחח. ילין'ברסאג שלך הטיפול במהלך) כחולה גבינה

.ראסאגילין נטילת בזמן מסוימים מזונות של שתייה או אכילה לאחר טוב מרגיש אינך אם או הטיפול

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 הרגילה בשעה שלך הבאה המנה את ולקח שהוחמצה המנה על דלג. שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין
.למחרת
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?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Rasagiline

קל ראש כאב

צוואר או מפרקים כאבי

צרַבֶתֶ

בחילה

הקֲָאָה

בטן כאב

עצירות

ׁשלִׁשּול

תיאבון אובדן

במשקל ירידה

שפעת דמויי תסמינים

חום

מיְֹוזעָ

מגרדות או/ו נפוחות, אדומות עיניים

יבש פה

נפוחות חניכיים

קואורדינציה חוסר או נדנוד, יציבות חוסר

ונשנות חוזרות, רצוניות לא גוף תנועות

אנרגיה חוסר

רדְִימּות

נורמליים לא חלומות

דּכִָאֹון

ברגליים או בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, צריבה, כאב

פריחה

העור על סגול צבע שינוי או חבורות

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא
חזק ראש כאב

מטושטשת ראייה

התקפים
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בחזה כאב

נשימה קשיי או נשימה קוצר

ּבלִּבּול

חּוׁשִים ָאבדְןַ

קשה או איטי דיבור

עילפון או סחרחורת

רגל או יד של תחושה חוסר או חולשה

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזוי

קיצוני שקט חוסר

המציאות את להבין או בבהירות לחשוב קושי

Rasagiline התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועי גלולות משמר כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

. יתר מנת לאחר ימים1-2  עד להופיע עשוייםRasagiline  של יתר מנת של תסמינים
:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

נּומהָ

סחְרַחֹורתֶ
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חּולׁשהָ

נרִגנָּות

היפראקטיביות

שקט חוסר או תסיסה

חזק ראש כאב

הזוי

ּבלִּבּול

קואורדינציה אובדן

הפה את לפתוח קושי

מקומר גב לכלול שעלולה נוקשה גוף עווית

מתעוותים שרירים

התקפים

ההכרה אובדן

סדיר לא או מהיר דופק

לחזה הבטן שבין באזור כאבים

בנשימה האטה או נשימה קשיי

ׁשלִׁשּול

חום

מיְֹוזעָ

ודביק קר עור

רועד

)העין באמצע שחור עיגול( האישון בגודל עלייה

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®אזילקט
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15/07/2016-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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