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rasajilin
(ra sa' ji leen) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Rasagilin, Parkinson hastalığının semptomlarını tedavi etmek için tek başına veya başka bir ilaçla birlikte 
kullanılır (yüzün ifadesiz sabitlenmesine, istirahatte titremeye, hareketlerin yavaşlamasına, ayakları 
karıştırarak yürümesine, kambur duruşa ve kaslara neden olan, yavaş ilerleyen bir sinir sistemi 
hastalığıdır). zayıflık). Rasagilin, monoamin oksidaz (MAO) tip B inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. 
Beyindeki belirli doğal maddelerin miktarını artırarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Rasagilin ağızdan alınacak bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez aç veya tok karnına alınır. Rasajilin'i 
her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız herhangi 
bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Rasagilin'i aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz size düşük dozda rasajilin verebilir ve vücudunuzun bu ilaca verdiği cevaba göre 
dozunuzu artırabilir.

Doktorunuzla konuşmadan rasajilin kullanmayı bırakmayınız. Doktorunuz muhtemelen dozunuzu 
kademeli olarak azaltacaktır. Rasajilin almayı aniden bırakırsanız, ateş gibi yoksunluk belirtileri 
yaşayabilirsiniz; kas sertliği; dengesizlik, yalpalama veya koordinasyon eksikliği; veya bilinç değişiklikleri. 
Rasajilin dozunuz azaltıldığında bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Rasajilin almadan önce,

rasajilin'e, diğer ilaçlara veya rasajilin tabletlerindeki bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa 
doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Eczacınızdan bileşenlerin bir listesini isteyin.

dekstrometorfan (DM; Delsym, Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, Robitussin DM, 
diğerleri), siklobenzaprin (Flexeril), meperidin (Demerol), metadon (Dolophine, Metadose) içeren öksürük 
ve soğuk algınlığı ürünleri alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. ), propoksifen (Darvon,
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Darvocet-N, diğerleri), sarı kantaron veya tramadol (Ultram, Ultracet'te). Ayrıca fenelzin (Nardil), selegilin 
(Eldepryl) veya tranilsipromin (Parnate) gibi MAO inhibitörleri alıyorsanız veya bunları son iki hafta içinde 
almayı bıraktıysanız doktorunuza söyleyiniz. Bu ilaçlardan bir veya daha fazlasını alıyorsanız, doktorunuz 
size rasajilin almamanızı söyleyebilir.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin 
olun: amfetaminler (Adderall, Dexedrine, DextroStat); antidepresanlar; simetidin (Tagamet); göze veya 
buruna yerleştirilen dekonjestanlar; efedrin içeren diyet veya kilo kontrol ürünleri; siprofloksasin (Cipro), 
gatifloksasin (Tequin), levofloksasin (Levaquin), norfloksasin (Noroxin) ve ofloksasin (Floxin) dahil olmak 
üzere florokinolon antibiyotikler; fluvoksamin (Luvox); astım tedavisi için ilaçlar; yüksek tansiyon tedavisi 
için ilaçlar; akıl hastalığını tedavi etmek için ilaçlar; ağrı tedavisi için ilaçlar; fenilpropanolamin (ABD'de 
mevcut değildir); psödoefedrin (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, diğerleri); ve tiklopidin (Ticlid). Fluoksetin 
(Prozac, Sarafem) alıyorsanız veya son 5 hafta içinde kullanmayı bıraktıysanız doktorunuza söyleyiniz. 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi gerekebilir.

doktorunuza, yüksek tansiyon, akıl hastalığı veya psikoz, böbrek veya karaciğer hastalığınız olup 
olmadığını söyleyin.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Rasajilin 
kullanırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

rasajilinin yatar bir pozisyondan çok hızlı kalktığınızda baş dönmesine, baş dönmesine, mide bulantısına, 
terlemeye ve bayılmaya neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu, rasajilin almanın ilk 2 ayında daha yaygındır. 
Bu sorunu önlemek için yataktan yavaşça kalkın, ayağa kalkmadan önce ayaklarınızı birkaç dakika yerde 
dinlendirin.

Rasajilinin belirli ilaçlar veya yiyeceklerle birlikte alındığında ciddi, yaşamı tehdit eden yüksek tansiyona neden 
olabileceğini bilmelisiniz. Kaçınılması gereken ilaçlar ve yiyeceklerle ilgili doktorunuzun talimatlarına dikkatlice 
uyun. Şiddetli bir baş ağrısı, bulanık görme veya aşağıda ciddi yan etkiler olarak listelenen diğer belirtilerden 
herhangi biri varsa hemen doktorunuzu arayın.

Parkinson hastalığı olan kişilerin, Parkinson hastalığı olmayan kişilere göre melanom (bir tür cilt 
kanseri) riskinin daha yüksek olduğunu bilmelisiniz. Bu artan riskin Parkinson hastalığından mı, 
Parkinson hastalığı için kullanılan rasajilin gibi ilaçlardan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığı 
bilinmiyor. Cildinizi melanom açısından incelemek için bir dermatologla düzenli ziyaretler yapmalısınız.

Parkinson hastalığını tedavi etmek için rasajilin veya benzeri ilaçlar alan bazı kişilerin yoğun kumar 
oynama dürtüsü, artan cinsel dürtü ve kontrol edemedikleri diğer dürtüler yaşadığını bilmelisiniz. 
Rasajilin kullanırken yeni veya artan kumar oynama dürtüsü, artan cinsel dürtü veya diğer yoğun 
dürtüler yaşarsanız doktorunuza söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Rasajilin ile tedaviniz sırasında eski peynirler (örn. Stilton veya mavi peynir) gibi çok yüksek miktarda tiramin içeren 
yiyecekleri yemekten kaçınmanız gerekecektir. Tedaviniz sırasında hangi yiyeceklerden kaçınmanız gerektiği veya 
rasajilin kullanırken belirli yiyecekleri yedikten veya içtikten sonra kendinizi iyi hissetmiyorsanız doktorunuz veya 
diyetisyeninizle konuşun.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın. Unuttuğunuz dozu atlayın ve bir sonraki dozunuzu ertesi gün her 
zamanki saatinde alın.
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Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Rasagilin yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

hafif baş ağrısı

eklem veya boyun ağrısı

göğüste ağrılı yanma hissi

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

kabızlık

ishal

iştah kaybı

kilo kaybı

grip benzeri semptomlar

ateş

terlemek

kırmızı, şiş ve/veya kaşıntılı gözler

kuru ağız

şişmiş diş etleri

kararsızlık, yalpalama veya koordinasyon eksikliği

istemsiz, tekrarlanan vücut hareketleri

enerji eksikliği

uyku hali

anormal rüyalar

depresyon

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

döküntü

ciltte morarma veya mor renk değişikliği

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız derhal 
doktorunuzu arayın:

Şiddetli başağrısı

bulanık görme

nöbetler
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göğüs ağrısı

nefes darlığı veya nefes almada zorluk

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

bilinçsizlik

yavaş veya zor konuşma

baş dönmesi veya baygınlık

bir kol veya bacağın zayıflığı veya uyuşması

halüsinasyon (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

aşırı huzursuzluk

açıkça düşünme veya gerçeği anlama zorluğu

Rasagilin başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında ve 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle imha 
edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu bir ilaç geri 
alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için eczacınızla 
konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli İlaç İmhası web 
sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma programına erişiminiz yoksa 
daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 

kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.http://

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

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Rasajilin doz aşımı belirtileri, doz aşımından 1 ila 2 gün sonra ortaya 
çıkabilir. Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:

uyuşukluk

baş dönmesi
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baygınlık

sinirlilik

hiperaktivite

ajitasyon veya huzursuzluk

Şiddetli başağrısı

halüsinasyon

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

koordinasyon kaybı

ağzı açmada zorluk

kemerli bir sırt içerebilen sert vücut spazmı

seğiren kaslar

nöbetler

bilinç kaybı

hızlı veya düzensiz kalp atışı

mide ve göğüs arasındaki bölgede ağrı

nefes almada zorluk veya yavaş nefes alma

ishal

ateş

terlemek

serin, nemli cilt

titreme

öğrenci boyutunda artış (gözün ortasındaki siyah daire)

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da önemli 
bilgiler.

rand isimleri

Azilect®

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



15.04.22, 12:14 Rasagilin: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Son Revize - 07/15/2016

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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