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Rasagiline
phát âm là (ra sa 'ji leen)

hy là thuốc này được kê đơn?

Rasagiline được sử dụng một mình hoặc kết hợp với một loại thuốc khác để điều trị các triệu chứng của bệnh 
Parkinson (một bệnh tiến triển chậm của hệ thần kinh gây ra một khuôn mặt cố định mà không có biểu hiện, 
run khi nghỉ ngơi, cử động chậm lại, đi lại với các bước lảo đảo, tư thế khom lưng và cơ bắp yếu đuối). 
Rasagiline nằm trong nhóm thuốc được gọi là chất ức chế monoamine oxidase (MAO) loại B. Nó hoạt động 
bằng cách tăng lượng chất tự nhiên nhất định trong não.

có nên sử dụng thuốc này không?

Rasagiline có dạng viên nén để uống. Nó thường được thực hiện một lần một ngày có hoặc không có thức ăn. Dùng 

rasagiline vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Thực hiện theo các hướng dẫn trên nhãn thuốc của bạn một cách cẩn thận 

và yêu cầu bác sĩ hoặc dược sĩ giải thích bất kỳ phần nào bạn không hiểu. Hãy rasagiline đúng theo chỉ dẫn. Không dùng 

nhiều hơn hoặc ít hơn hoặc uống thường xuyên hơn so với quy định của bác sĩ.

Bác sĩ có thể bắt đầu sử dụng liều thấp rasagiline và có thể tăng liều dựa trên phản ứng của cơ thể 
bạn với thuốc này.

Đừng ngừng dùng rasagiline mà không nói chuyện với bác sĩ của bạn. Bác sĩ có thể sẽ giảm liều lượng của bạn dần 
dần. Nếu bạn đột ngột ngừng dùng rasagiline, bạn có thể gặp các triệu chứng cai nghiện như sốt; độ cứng cơ bắp; 
không ổn định, chao đảo, hoặc thiếu phối hợp; hoặc những thay đổi trong ý thức. Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn gặp 
bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này khi giảm liều rasagiline.

nhiệt sử dụng cho thuốc này

Thuốc này có thể được kê đơn cho các mục đích sử dụng khác; Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

tôi nên làm theo các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào?

Trước khi dùng rasagiline,

Hãy cho bác sĩ và dược sĩ biết nếu bạn bị dị ứng với rasagiline, bất kỳ loại thuốc nào khác hoặc bất kỳ thành 
phần nào trong viên rasagiline. Hỏi dược sĩ của bạn để biết danh sách các thành phần.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng các sản phẩm ho và cảm lạnh có chứa dextromethorphan (DM; Delsym, 
Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, trong Robitussin DM, những loại khác), cyclobenzaprine 
(Flexeril), meperidine (Demerol), methadone (Dolophine, Methadose ), propoxyphen (Darvon, trong
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Darvocet-N, những loại khác), St. John's wort, hoặc tramadol (Ultram, trong Ultracet). Cũng cho bác sĩ biết nếu 
bạn đang dùng các chất ức chế MAO như phenelzine (Nardil), selegiline (Eldepryl), hoặc tranylcypromine 
(Parnate) hoặc đã ngừng dùng chúng trong vòng hai tuần qua. Bác sĩ có thể yêu cầu bạn không dùng rasagiline 
nếu bạn đang dùng một hoặc nhiều loại thuốc này.

cho bác sĩ và dược sĩ của bạn biết những loại thuốc kê đơn và không kê đơn, vitamin, chất bổ sung dinh 
dưỡng và các sản phẩm thảo dược mà bạn đang dùng hoặc dự định dùng. Hãy chắc chắn đề cập đến bất kỳ 
điều nào sau đây: amphetamines (Adderall, Dexedrine, DextroStat); thuốc chống trầm cảm; cimetidine 
(Tagamet); thuốc thông mũi đặt trong mắt hoặc mũi; chế độ ăn kiêng hoặc các sản phẩm kiểm soát cân 
nặng có chứa ephedrin; kháng sinh fluoroquinolon bao gồm ciprofloxacin (Cipro), gatifloxacin (Tequin), 
levofloxacin (Levaquin), norfloxacin (Noroxin) và ofloxacin (Floxin); fluvoxamine (Luvox); thuốc điều trị bệnh 
hen suyễn; thuốc điều trị huyết áp cao; thuốc điều trị bệnh tâm thần; thuốc điều trị cơn đau; 
phenylpropanolamine (không có sẵn ở Mỹ); pseudoephedrine (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, những loại 
khác); và ticlopidine (Ticlid). Cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng fluoxetine (Prozac, Sarafem) hoặc đã ngừng 
dùng trong vòng 5 tuần qua. Bác sĩ có thể cần thay đổi liều lượng thuốc của bạn hoặc theo dõi bạn cẩn 
thận về các tác dụng phụ.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn bị hoặc đã từng bị huyết áp cao, bệnh tâm thần hoặc rối loạn tâm thần; bệnh thận 
hoặc gan.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang mang thai, dự định có thai hoặc đang cho con bú. Nếu bạn có thai trong khi 
dùng rasagiline, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.

bạn nên biết rằng rasagiline có thể gây chóng mặt, choáng váng, buồn nôn, đổ mồ hôi và ngất xỉu khi 
bạn đứng dậy quá nhanh từ tư thế nằm. Điều này phổ biến hơn trong 2 tháng đầu tiên dùng 
rasagiline. Để tránh vấn đề này, hãy từ từ rời khỏi giường, gác chân xuống sàn trong vài phút trước 
khi đứng dậy.

bạn nên biết rằng rasagiline có thể gây ra huyết áp cao nghiêm trọng, đe dọa tính mạng khi dùng chung với một 
số loại thuốc hoặc thực phẩm. Cẩn thận làm theo hướng dẫn của bác sĩ về các loại thuốc và thực phẩm cần tránh. 
Gọi cho bác sĩ của bạn ngay lập tức nếu bạn bị đau đầu dữ dội, mờ mắt hoặc bất kỳ triệu chứng nào khác được 
liệt kê dưới đây là tác dụng phụ nghiêm trọng.

bạn nên biết rằng những người bị bệnh Parkinson có nguy cơ mắc ung thư tế bào hắc tố (một loại ung thư 
da) cao hơn những người không bị bệnh Parkinson. Người ta không biết liệu sự gia tăng nguy cơ này là do 
bệnh Parkinson, thuốc được sử dụng cho bệnh Parkinson như rasagiline, hay các yếu tố khác. Bạn nên đi 
khám thường xuyên với bác sĩ da liễu để kiểm tra da của bạn xem có u hắc tố hay không.

bạn nên biết rằng một số người đã dùng rasagiline hoặc các thuốc tương tự để điều trị bệnh Parkinson đã trải qua những cơn 
thôi thúc dữ dội về cờ bạc, gia tăng ham muốn tình dục và những thôi thúc khác mà họ không thể kiểm soát. Hãy cho bác sĩ 
của bạn biết nếu bạn gặp phải cảm giác ham muốn cờ bạc mới hoặc gia tăng, ham muốn tình dục gia tăng hoặc các ham muốn 
dữ dội khác trong khi dùng rasagiline.

hat hướng dẫn chế độ ăn uống đặc biệt tôi nên làm theo?

Bạn sẽ cần tránh ăn các loại thực phẩm có chứa lượng tyramine rất cao, chẳng hạn như pho mát lâu năm (ví dụ: Stilton hoặc 

pho mát xanh) trong khi điều trị bằng rasagiline. Nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về những loại thực phẩm 

bạn nên tránh trong quá trình điều trị hoặc nếu bạn cảm thấy không khỏe sau khi ăn hoặc uống một số loại thực phẩm trong 

khi dùng rasagiline.

Tôi nên làm gì nếu tôi quên một liều thuốc?

Do not take a double dose to make up for a missed one. Skip the missed dose and take your next dose at the 
usual time the next day.
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hat side effects can this medication cause?

Rasagiline may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are 
severe or do not go away:

mild headache

joint or neck pain

heartburn

nausea

vomiting

stomach pain

constipation

diarrhea

loss of appetite

weight loss

flu-like symptoms

fever

sweating

red, swollen, and/or itchy eyes

dry mouth

swollen gums

unsteadiness, wobbliness, or lack of coordination

involuntary, repeated body movements

lack of energy

sleepiness

abnormal dreams

depression

pain, burning, numbness, or tingling in the hands or feet

rash

bruising or purple discoloration on skin

Một số tác dụng phụ có thể nghiêm trọng. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số những triệu chứng này, hãy gọi cho bác sĩ 

của bạn ngay lập tức:

nhức đầu dữ dội

mờ mắt

co giật
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đau ngực

thở gấp hoặc khó thở

lú lẫn

sự bất tỉnh

nói chậm hoặc khó

chóng mặt hoặc ngất xỉu

yếu hoặc tê tay hoặc chân

ảo giác (nhìn thấy mọi thứ hoặc nghe thấy giọng nói không tồn tại)

bồn chồn cực độ

khó suy nghĩ rõ ràng hoặc hiểu thực tế

Rasagiline có thể gây ra các tác dụng phụ khác. Gọi cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ vấn đề bất thường nào khi dùng 

thuốc này.

mũ tôi nên biết về cách bảo quản và tiêu hủy thuốc này?

Giữ thuốc này trong hộp đựng, đậy kín và để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh 
nhiệt độ và độ ẩm quá cao (không để trong phòng tắm).

Những loại thuốc không cần thiết nên được xử lý theo những cách đặc biệt để đảm bảo rằng vật nuôi, trẻ em và những 

người khác không thể tiêu thụ chúng. Tuy nhiên, bạn không nên xả thuốc này xuống bồn cầu. Thay vào đó, cách tốt nhất để 

thải bỏ thuốc của bạn là thông qua chương trình thu hồi thuốc. Nói chuyện với dược sĩ của bạn hoặc liên hệ với bộ phận tái 

chế / rác thải địa phương của bạn để tìm hiểu về các chương trình thu hồi trong cộng đồng của bạn. Xem trang web Thải bỏ 

Thuốc An toàn của FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) để biết thêm thông tin nếu bạn không có quyền truy 

cập vào chương trình mua lại.

Điều quan trọng là để tất cả các loại thuốc tránh xa tầm nhìn và tầm với của trẻ em vì nhiều hộp đựng (chẳng 
hạn như hộp đựng thuốc hàng tuần và thuốc nhỏ mắt, kem, miếng dán và ống hít) không chống được trẻ em 
và trẻ nhỏ có thể mở chúng dễ dàng. Để bảo vệ trẻ nhỏ khỏi bị ngộ độc, hãy luôn khóa mũ an toàn và đặt 
thuốc ngay lập tức ở vị trí an toàn - nơi cao và xa, khuất tầm nhìn và tầm tay của trẻ.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n trường hợp khẩn cấp / quá liều

Trong trường hợp quá liều, hãy gọi cho đường dây trợ giúp kiểm soát chất độc theo số 1-800-222-1222. Thông tin 
cũng có sẵn trực tuyến tạihttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Nếu nạn nhân gục 
xuống, co giật, khó thở hoặc không thể tỉnh lại, hãy gọi ngay dịch vụ cấp cứu theo số 911.

Các triệu chứng của quá liều rasagiline có thể xảy ra muộn nhất là 1 đến 2 ngày sau khi 
dùng quá liều. Các triệu chứng quá liều có thể bao gồm những điều sau:

buồn ngủ

chóng mặt
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mờ nhạt

cáu gắt

hiếu động thái quá

kích động hoặc bồn chồn

nhức đầu dữ dội

ảo giác

lú lẫn

mất phối hợp

khó mở miệng

co cứng cơ thể có thể bao gồm lưng cong

co giật cơ

co giật

mất ý thức

nhịp tim nhanh hoặc không đều

đau ở vùng giữa dạ dày và ngực

khó thở hoặc thở chậm lại

bệnh tiêu chảy

sốt

đổ mồ hôi

làn da mát mẻ

rùng mình

tăng kích thước đồng tử (vòng tròn đen ở giữa mắt)

hat thông tin khác tôi nên biết?

Giữ tất cả các cuộc hẹn với bác sĩ của bạn.

Đừng để ai khác dùng thuốc của bạn. Hỏi dược sĩ của bạn bất kỳ câu hỏi nào bạn có về việc nạp lại đơn 
thuốc của bạn.

Điều quan trọng là bạn phải giữ một danh sách bằng văn bản về tất cả các loại thuốc theo toa và không kê đơn 
(không kê đơn) bạn đang dùng, cũng như bất kỳ sản phẩm nào như vitamin, khoáng chất hoặc các chất bổ sung chế 
độ ăn uống khác. Bạn nên mang theo danh sách này mỗi khi đến gặp bác sĩ hoặc khi nhập viện. Đây cũng là thông tin 
quan trọng cần mang theo trong trường hợp khẩn cấp.

tên rand

Azilect®
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Sửa đổi lần cuối - 15/07/2016

Tìm hiểu cách trích dẫn trang này

Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, Inc. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

AHFS®Thông tin Thuốc dành cho Bệnh nhân ™. © Bản quyền, 2022. Hiệp hội Dược sĩ Hệ thống Y tế Hoa 
Kỳ®, Đại lộ Đông Tây 4500, Suite 900, Bethesda, Maryland. Đã đăng ký Bản quyền. Sự trùng lặp

để sử dụng cho mục đích thương mại phải được ASHP cho phép.

Thư viện Y khoa Quốc gia 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ

Viện Y tế Quốc gia

Trang được cập nhật lần cuối: ngày 25 tháng 3 năm 2022
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