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Rasagilin
uttalas som (ra sa' ji leen)

hur är denna medicin utskriven?

Rasagilin används ensamt eller i kombination med annan medicin för att behandla symtomen på Parkinsons 
sjukdom (en långsamt fortskridande sjukdom i nervsystemet som orsakar ett fast ansikte utan uttryck, 
darrningar i vila, långsammare rörelser, gå med omvandlande steg, böjd hållning och muskler svaghet). 
Rasagilin är i en klass av läkemedel som kallas monoaminoxidas (MAO) typ B-hämmare. Det fungerar genom 
att öka mängden av vissa naturliga ämnen i hjärnan.

hur ska detta läkemedel användas?

Rasagilin kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen med eller utan 
mat. Ta rasagilin vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och 
be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta rasagilin exakt enligt anvisningarna. 
Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kan börja med en låg dos av rasagilin och kan öka din dos baserat på din kropps svar på 
denna medicin.

Sluta inte ta rasagilin utan att tala med din läkare. Din läkare kommer förmodligen att minska din dos 
gradvis. Om du plötsligt slutar ta rasagilin kan du uppleva abstinenssymtom som feber; muskelstelhet; 
ostadighet, vinglighet eller brist på koordination; eller förändringar i medvetandet. Tala om för din läkare 
om du upplever något av dessa symtom när din dos av rasagilin minskas.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar rasagilin,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot rasagilin, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i rasagilin tabletter. Fråga din apotekspersonal om en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare om du tar host- och förkylningsprodukter som innehåller dextrometorfan (DM; 
Delsym, Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, i Robitussin DM, andra), cyklobensaprin 
(Flexeril), meperidin (Demerol), metadon (dolofin, metados) ), propoxifen (Darvon, in
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Darvocet-N, andra), johannesört eller tramadol (Ultram, i Ultracet). Tala även om för din läkare om du 
tar MAO-hämmare som fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl) eller tranylcypromin (Parnate) eller har 
slutat ta dem under de senaste två veckorna. Din läkare kan säga till dig att inte ta rasagilin om du tar 
en eller flera av dessa mediciner.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
amfetamin (Adderall, Dexedrine, DextroStat); antidepressiva medel; cimetidin (Tagamet); avsvällande 
medel placerade i ögat eller näsan; diet- eller viktkontrollprodukter som innehåller efedrin; 
fluorokinolonantibiotika inklusive ciprofloxacin (Cipro), gatifloxacin (Tequin), levofloxacin (Levaquin), 
norfloxacin (Noroxin) och ofloxacin (Floxin); fluvoxamin (Luvox); mediciner för att behandla astma; 
mediciner för att behandla högt blodtryck; mediciner för att behandla psykisk sjukdom; mediciner för att 
behandla smärta; fenylpropanolamin (ej tillgängligt i USA); pseudoefedrin (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, 
andra); och tiklopidin (Ticlid). Tala om för din läkare om du tar fluoxetin (Prozac, Sarafem) eller har slutat ta 
det inom de senaste 5 veckorna. Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft högt blodtryck, psykisk sjukdom eller psykos; njur- eller 
leversjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar rasagilin, kontakta din läkare.

du bör veta att rasagilin kan orsaka yrsel, yrsel, illamående, svettning och svimning när du reser dig upp 
för snabbt från liggande ställning. Detta är vanligare under de första 2 månaderna av att ta rasagilin. För 
att undvika detta problem, gå upp ur sängen långsamt, vila fötterna på golvet i några minuter innan du 
reser dig upp.

du bör veta att rasagilin kan orsaka allvarligt, livshotande högt blodtryck när det tas med vissa 
mediciner eller livsmedel. Följ noga din läkares instruktioner om mediciner och livsmedel som ska 
undvikas. Ring din läkare omedelbart om du har svår huvudvärk, dimsyn eller något av de andra 
symtomen nedan som allvarliga biverkningar.

du bör veta att personer som har Parkinsons sjukdom har en högre risk för melanom (en typ av 
hudcancer) än personer som inte har Parkinsons sjukdom. Det är inte känt om denna ökade risk 
orsakas av Parkinsons sjukdom, mediciner som används för Parkinsons sjukdom som rasagilin eller 
andra faktorer. Du bör ha regelbundna besök hos en hudläkare för att undersöka din hud för 
melanom.

du bör veta att vissa personer som tog rasagilin eller liknande mediciner för att behandla Parkinsons 
sjukdom upplevde en intensiv lust att spela, ökad sexuell lust och andra drifter som de inte kunde 
kontrollera. Tala om för din läkare om du upplever nya eller ökade spelbehov, ökade sexuella drifter 
eller andra intensiva drifter när du tar rasagilin.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Du måste undvika att äta mat som innehåller mycket höga mängder tyramin, såsom lagrade ostar (t.ex. 
Stilton eller ädelost) under din behandling med rasagilin. Tala med din läkare eller dietist om vilka livsmedel 
du bör undvika under din behandling eller om du inte mår bra efter att ha ätit eller druckit viss mat medan 
du tar rasagilin.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos. Hoppa över den missade dosen och ta din nästa dos vid 

den vanliga tiden nästa dag.
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hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Rasagilin kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

lätt huvudvärk

led- eller nacksmärta

halsbränna

illamående

kräkningar

magont

förstoppning

diarre

aptitlöshet

viktminskning

influensaliknande symtom

feber

svettas

röda, svullna och/eller kliande ögon

torr mun

svullna tandkött

ostadighet, vinglighet eller bristande koordination

ofrivilliga, upprepade kroppsrörelser

brist på energi

sömnighet

onormala drömmar

depression

smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer eller fötter

utslag

blåmärken eller lila missfärgning på huden

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart:

svår huvudvärk

suddig syn

anfall
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bröstsmärta

andnöd eller andningssvårigheter

förvirring

medvetslöshet

långsamt eller svårt tal

yrsel eller svimning

svaghet eller domningar i en arm eller ett ben

hallucinerande (att se saker eller höra röster som inte finns)

extrem rastlöshet

svårt att tänka klart eller förstå verkligheten

Rasagilin kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när du tar denna 
medicin.

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor inte kan 
äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra sig av med din 
medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller kontakta din lokala 
sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. Se FDA:s webbplats för 
säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för mer information om du inte har 
tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online 
påhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering av rasagilin kan inträffa så sent som 1 till 2 dagar efter 
överdoseringen. Symtom på överdosering kan inkludera följande:

dåsighet

yrsel
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matthet

irritabilitet

hyperaktivitet

agitation eller rastlöshet

svår huvudvärk

hallucinerande

förvirring

förlust av koordination

svårt att öppna munnen

stel kroppsspasmer som kan innefatta en välvd rygg

ryckningar i muskler

anfall

förlust av medvetande

snabb eller oregelbunden hjärtrytm

smärta i området mellan mage och bröst

andningssvårigheter eller långsammare andning

diarre

feber

svettas

sval, fuktig hud

huttrar

ökning av pupillstorlek (svart cirkel i mitten av ögat)

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) läkemedel 
du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Azilect®

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606017.html 5/6



15/4/22, 12:14 Rasagilin: MedlinePlus läkemedelsinformation

Senast reviderad - 2016-07-15

Lär dig hur du citerar den här sidan

American Society of Health-System Pharmacists, Inc. Friskrivningsklausul

AHFS®Patientmedicineringsinformation™. © Copyright, 2022. American Society of Health-System Pharmacists
®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Alla rättigheter förbehållna. Duplicering

för kommersiellt bruk måste godkännas av ASHP.

National Library of Medicine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 US Department of Health and Human Services

National Institutes of Health

Sidan senast uppdaterad: 25 mars 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606017.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

