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rasagilina
pronuntat ca (ra sa' ji leen)

de ce este prescris acest medicament?

Rasagilina se utilizează singură sau în combinație cu un alt medicament pentru a trata simptomele bolii 
Parkinson (o boală a sistemului nervos cu progresie lent, care provoacă o față fixă   fără expresie, tremor în 
repaus, încetinirea mișcărilor, mers cu pași târâiți, postură și mușchi înclinați). slăbiciune). Rasagilina face 
parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori de monoaminoxidază (MAO) de tip B. Funcționează prin 
creșterea cantităților de anumite substanțe naturale din creier.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Rasagilina vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi, cu sau fără alimente. Luați 

rasagilină aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i 

medicului sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați rasagilină exact conform instrucțiunilor. 

Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate începe cu o doză mică de rasagilină și vă poate crește doza în funcție de răspunsul organismului 

dumneavoastră la acest medicament.

Nu încetați să luați rasagilină fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va reduce probabil 

doza treptat. Dacă încetați brusc să luați rasagilină, puteți prezenta simptome de sevraj, cum ar fi febră; rigiditate 

musculară; instabilitate, agitație sau lipsă de coordonare; sau modificări ale conștiinței. Spuneți medicului dumneavoastră 

dacă aveți oricare dintre aceste simptome atunci când doza dumneavoastră de rasagilină este scăzută.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua rasagilină,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la rasagilină, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor de rasagilină. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați produse pentru tuse și răceală care conțin dextrometorfan (DM; 
Delsym, Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, în Robitussin DM, altele), ciclobenzaprină (Flexeril), 
meperidină (Demerol), metadonă (Dolophine, Methodoza). ), propoxifen (Darvon, în
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Darvocet-N, altele), sunătoare, sau tramadol (Ultram, în Ultracet). De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă 
luați inhibitori MAO, cum ar fi fenelzină (Nardil), selegilină (Eldepryl) sau tranilcipromină (Parnate) sau ați încetat să îi 
luați în ultimele două săptămâni. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu luați rasagilină dacă luați unul sau mai 
multe dintre aceste medicamente.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente pe bază de rețetă și fără prescripție medicală, 
vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că menționați 
oricare dintre următoarele: amfetamine (Adderall, Dexedrine, DextroStat); antidepresive; cimetidină (Tagamet); 
decongestionante plasate în ochi sau nas; produse pentru dietă sau pentru controlul greutății care conțin efedrină; antibiotice 
fluorochinolone incluzând ciprofloxacină (Cipro), gatifloxacină (Tequin), levofloxacină (Levaquin), norfloxacină (Noroxin) și 
ofloxacină (Floxin); fluvoxamină (Luvox); medicamente pentru tratarea astmului; medicamente pentru tratarea hipertensiunii 
arteriale; medicamente pentru tratarea bolilor mintale; medicamente pentru tratarea durerii; fenilpropanolamină (nu este 
disponibilă în SUA); pseudoefedrina (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, altele); și ticlopidină (Ticlid). Spuneți medicului 
dumneavoastră dacă luați fluoxetină (Prozac, Sarafem) sau ați încetat să o luați în ultimele 5 săptămâni. Este posibil ca medicul 
dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată hipertensiune arterială, boală mintală sau psihoză, boli ale 

rinichilor sau ficatului.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați rasagilină, adresați-vă medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că rasagilina poate provoca amețeli, amețeli, greață, transpirații și leșin atunci când vă ridicați 
prea repede din poziție culcat. Acest lucru este mai frecvent în primele 2 luni de administrare a rasagilinei. 
Pentru a evita această problemă, ridică-te încet din pat, sprijinindu-ți picioarele pe podea câteva minute înainte 
de a te ridica.

trebuie să știți că rasagilina poate provoca hipertensiune arterială gravă, care pune viața în pericol atunci când este luată cu anumite 

medicamente sau alimente. Urmați cu atenție instrucțiunile medicului dumneavoastră despre medicamentele și alimentele care 

trebuie evitate. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă aveți o durere de cap severă, vedere încețoșată sau oricare dintre 

celelalte simptome enumerate mai jos ca reacții adverse grave.

trebuie să știți că persoanele care au boala Parkinson au un risc mai mare de melanom (un tip de cancer de 
piele) decât persoanele care nu au boala Parkinson. Nu se știe dacă acest risc crescut este cauzat de boala 
Parkinson, de medicamentele utilizate pentru boala Parkinson, cum ar fi rasagilina, sau de alți factori. Ar 
trebui să faceți vizite regulate la un dermatolog pentru a vă examina pielea pentru melanom.

trebuie să știți că unii oameni care au luat rasagilină sau medicamente similare pentru a trata boala Parkinson au experimentat 
impulsuri intense de a juca noroc, impulsuri sexuale crescute și alte îndemnuri pe care nu le-au putut controla. Spuneți 
medicului dumneavoastră dacă aveți îndemnuri noi sau crescute la jocuri de noroc, impulsuri sexuale crescute sau alte 
impulsuri intense în timp ce luați rasagilină.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Va trebui să evitați să consumați alimente care conțin cantități foarte mari de tiramină, cum ar fi brânzeturile învechite (de exemplu, 

Stilton sau brânza albastră) în timpul tratamentului cu rasagilină. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu dieteticianul despre 

alimentele pe care trebuie să le evitați în timpul tratamentului sau dacă nu vă simțiți bine după ce ați mâncat sau băut anumite 

alimente în timp ce luați rasagilină.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Sari peste doza uitată și luați următoarea doză la 
ora obișnuită a doua zi.
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ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Rasagilina poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

cefalee ușoară

dureri de articulații sau gât

arsuri la stomac

greaţă

vărsături

dureri de stomac

constipație

diaree

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

simptome asemănătoare gripei

febră

transpiraţie

ochi roșii, umflați și/sau mâncărimi

gură uscată

gingii umflate

instabilitate, agitație sau lipsă de coordonare

mișcări involuntare, repetate ale corpului

lipsa de energie

somnolenţă

vise anormale

depresie

durere, arsură, amorțeală sau furnicături în mâini sau picioare

eczemă

vânătăi sau decolorare violet pe piele

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră:

dureri de cap severe

vedere încețoșată

convulsii
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dureri în piept

dificultăți de respirație sau dificultăți de respirație

confuzie

inconştienţă

vorbire lentă sau dificilă

amețeli sau leșin

slăbiciune sau amorțeală a unui braț sau picior

halucinarea (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

neliniște extremă

dificultăți de a gândi clar sau de a înțelege realitatea

Rasagilina poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului cu rasagilină pot apărea la 1 până la 2 zile după 
supradozaj. Simptomele supradozajului pot include următoarele:

somnolenţă

ameţeală
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slăbiciune

iritabilitate

hiperactivitate

agitație sau neliniște

dureri de cap severe

halucinant

confuzie

pierderea coordonării

dificultate în deschiderea gurii

spasm corporal rigid care poate include un spate arcuit

muşchi care se zvâcnesc

convulsii

pierderea conștienței

bătăi rapide sau neregulate ale inimii

durere în zona dintre stomac și piept

dificultăți de respirație sau respirație încetinită

diaree

febră

transpiraţie

piele rece, moale

tremurând

creșterea mărimii pupilei (cerc negru în mijlocul ochiului)

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Azilect®
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