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Разагилин
произнася се като (ra sa' ji leen)

защо е предписано това лекарство?

Разагилин се използва самостоятелно или в комбинация с друго лекарство за лечение на симптомите на болестта на 

Паркинсон (бавно прогресиращо заболяване на нервната система, което причинява фиксирано лице без изражение, 

тремор в покой, забавяне на движенията, ходене с бъркани стъпки, прегърбена стойка и мускули слабост). Разагилин е в 

клас лекарства, наречени инхибитори на моноаминооксидазата (МАО) тип В. Действа чрез увеличаване на количествата 

на определени естествени вещества в мозъка.

как трябва да се използва това лекарство?

Разагилин се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема веднъж дневно със или без храна. Приемайте 

разагилин приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия 

лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Вземете разагилин точно както е указано. Не приемайте повече или по-

малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Вашият лекар може да Ви започне с ниска доза разагилин и може да увеличи дозата Ви въз основа на реакцията на 

тялото Ви към това лекарство.

Не спирайте приема на разагилин, без да говорите с Вашия лекар. Вашият лекар вероятно ще намали дозата Ви 

постепенно. Ако внезапно спрете приема на разагилин, може да изпитате симптоми на отнемане като треска; 

мускулна скованост; нестабилност, нестабилност или липса на координация; или промени в съзнанието. Уведомете 

Вашия лекар, ако почувствате някой от тези симптоми, когато Вашата доза разагилин бъде намалена.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете разагилин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към разагилин, други лекарства или някоя от съставките 
на таблетките разагилин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате продукти за кашлица и настинка, съдържащи декстрометорфан 
(DM; Delsym, Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, в Robitussin DM, други), циклобензаприн 
(Flexeril), меперидин (Demerol), метадон (Dolophine, Methadose ), пропоксифен (Дарвън, ин
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Darvocet-N, други), жълт кантарион или трамадол (Ultram, в Ultracet). Също така уведомете Вашия лекар, ако 
приемате МАО инхибитори като фенелзин (Nardil), селегилин (Eldepryl) или транилципромин (Parnate) или сте 
спрели да ги приемате през последните две седмици. Вашият лекар може да Ви каже да не приемате разагилин, 
ако приемате едно или повече от тези лекарства.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: амфетамини (Adderall, Dexedrine, DextroStat); антидепресанти; циметидин (Tagamet); деконгестанти, 
поставени в окото или носа; диетични продукти или продукти за контрол на теглото, съдържащи ефедрин; 
флуорохинолонови антибиотици, включително ципрофлоксацин (Cipro), гатифлоксацин (Tequin), левофлоксацин 
(Levaquin), норфлоксацин (Noroxin) и офлоксацин (Floxin); флувоксамин (Luvox); лекарства за лечение на астма; 
лекарства за лечение на високо кръвно налягане; лекарства за лечение на психични заболявания; лекарства за 
лечение на болка; фенилпропаноламин (не се предлага в САЩ); псевдоефедрин (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, други); 
и тиклопидин (Ticlid). Уведомете Вашия лекар, ако приемате флуоксетин (Prozac, Sarafem) или сте спрели да го 
приемате през последните 5 седмици. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или 
да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали високо кръвно налягане, психично заболяване или психоза; бъбречно или 

чернодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате разагилин, обадете се на Вашия лекар.

трябва да знаете, че разагилин може да причини замайване, замаяност, гадене, изпотяване и припадък, когато 
ставате твърде бързо от легнало положение. Това е по-често през първите 2 месеца от приема на разагилин. За да 
избегнете този проблем, ставайте бавно от леглото, като опирате краката си на пода за няколко минути, преди да се 
изправите.

трябва да знаете, че разагилин може да причини сериозно, животозастрашаващо високо кръвно налягане, когато се приема с 

определени лекарства или храни. Внимателно следвайте инструкциите на Вашия лекар относно лекарствата и храните, които трябва 

да избягвате. Обадете се незабавно на Вашия лекар, ако имате силно главоболие, замъглено зрение или някой от другите симптоми, 

изброени по-долу като сериозни нежелани реакции.

трябва да знаете, че хората, които имат болест на Паркинсон, имат по-висок риск от меланом (вид рак на 
кожата), отколкото хората, които нямат болест на Паркинсон. Не е известно дали този повишен риск е причинен 
от болестта на Паркинсон, лекарства, използвани за болестта на Паркинсон, като разагилин, или други фактори. 
Трябва да имате редовни посещения при дерматолог, за да изследвате кожата си за меланом.

трябва да знаете, че някои хора, които са приемали разагилин или подобни лекарства за лечение на болестта на Паркинсон, 

са имали интензивни позиви за хазарт, повишени сексуални пориви и други пориви, които не са били в състояние да 

контролират. Уведомете Вашия лекар, ако изпитвате нови или повишени позиви за хазарт, повишени сексуални позиви или 

други интензивни позиви, докато приемате разагилин.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Ще трябва да избягвате да ядете храни, които съдържат много високи количества тирамин, като отлежали сирена 

(напр. Стилтън или синьо сирене) по време на лечението с разагилин. Говорете с Вашия лекар или диетолог кои храни 

трябва да избягвате по време на лечението или ако не се чувствате добре след ядене или пиене на определени храни, 

докато приемате разагилин.

какво да правя, ако пропусна доза?

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата. Пропуснете пропуснатата доза и вземете следващата си доза в 

обичайното време на следващия ден.
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какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Разагилин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

леко главоболие

болки в ставите или шията

киселини в стомаха

гадене

повръщане

стомашни болки

запек

диария

загуба на апетит

отслабване

грипоподобни симптоми

треска

изпотяване

червени, подути и/или сърбящи очи

суха уста

подути венци

нестабилност, нестабилност или липса на координация

неволеви, повтарящи се движения на тялото

липса на енергия

сънливост

необичайни сънища

депресия

болка, парене, изтръпване или изтръпване на ръцете или краката

обрив

синини или лилаво оцветяване по кожата

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 
обадете на Вашия лекар:

силно главоболие

замъглено зрение

припадъци

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606017.html 3/6



15.04.22, 12:14 ч Разагилин: Информация за лекарствата MedlinePlus

болка в гърдите

задух или затруднено дишане

объркване

безсъзнание

бавна или трудна реч

замаяност или припадък

слабост или изтръпване на ръка или крак

халюциниране (виждане на неща или чуване на гласове, които не съществуват)

крайно безпокойство

затруднено мислене или разбиране на реалността

Разагилин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато приемате това 

лекарство.

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте 

го при стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране на разагилин могат да се появят най-късно 1 до 2 дни след 

предозирането. Симптомите на предозиране могат да включват следното:

сънливост

световъртеж
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припадък

раздразнителност

хиперактивност

възбуда или безпокойство

силно главоболие

халюциниращ

объркване

загуба на координация

затруднено отваряне на устата

спазъм на твърдо тяло, който може да включва извит гръб

потрепващи мускули

припадъци

загуба на съзнание

бърз или неравномерен сърдечен ритъм

болка в областта между стомаха и гръдния кош

затруднено дишане или забавено дишане

диария

треска

изпотяване

хладна, лепкава кожа

треперещ

увеличаване на размера на зениците (черен кръг в средата на окото)

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Азилект®
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AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.
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