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.זו גרסהבקר אנא מטופל או צרכן אתה אם

הסעיפים כל את הצג

מרשם מידע של דגשים
BENZOATE  המפורקות בטבליות ויעיל בטוח לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלה דגשים

RIZATRIPTANעבור המרשם על מלא מידע ראה. אוראלי  BENZOATE... RIZATRIPTAN

העניינים תוכן
העניינים תוכן

ושימוש אינדיקציות1

 במבוגרים הילה בלי או עם במיגרנה חריף לטיפול מיועדותBenzoate Rizatriptan  הפה דרך מתפרקות טבליות
...של מגבלות. שנים17  עד6  בגילאי ילדים ובמטופלים

וניהול מינון2
 בנזואט ריזאטריפטן של הפה דרך מתפרקות טבליות של המומלץ ההתחלתי המינון-  במבוגרים מינון מידע2.1
 ...ה. במבוגרים במיגרנות חריף לטיפול ג"מ10  או ג"מ5  הוא

וחוזקות מינון צורות3
 מוטבעות, מצופות לא, עגולות, אוף-וויט עד לבנות טבליות הן ג"מ5  טבליות-  הפה דרך מתפרקות טבליות...

BenzoateRizatriptan  ג"מ10  של הטבליות. השני בצד ופשוטות אחד בצד"5"

נגד התוויות4
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 BENZOATE תווית:טבלית

RIZATRIPTAN,מתפרקת דרך הפה

TITLE - RIZATRIPTAN BENZOATE ODT / MAXALT-MLT MAXALT RPD 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?setid=cd03ee57-0fb8-4ddf-88e8-b1f953a593f8&audience=consumer
www.911globalmeds.com/buy-rizatriptan-benzoate-odt-maxalt-mlt-rpd-online
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=cd03ee57-0fb8-4ddf-88e8-b1f953a593f8


DailyMed-  טבליתBENZOATE,  RIZATRIPTAN הפה דרך מתפרקת15/4/229:32,

( איסכמיים כליליים עורקים מחלת: עם בחולים אסורותBenzoate Rizatriptan  של הפה דרך מתפרקות טבליות
...מתועד שקט או, הלב שריר אוטם של היסטוריה, פקטוריס אנגינה

זהירות ואמצעי אזהרות5

 עם לחולים בנזואט ריזאטריפטן לתת אין-  פרינצמטאל של לב ותעוקת הלב שריר אוטם, הלב בשריר איסכמיה5.1
 ...היה. וסוספססטיים או איסכמיים כליליים עורקים מחלת

שליליות תגובות6

 ותעוקת הלב שריר אוטם, הלב שריר איסכמיה: התווית של אחרים בחלקים פירוט ביתר נדונות הבאות הלוואי תופעות
 ...זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ פרינצמטאל של לב

תרופות בין אינטראקציות7

 כי הוכח שכן, בפרופרנולול שטופלו בחוליםbenzoate rizatriptan  של המינון את להתאים יש-  פרופרנולול7.1
 ...מינון ראה[-70% בrizatriptan  של הפלזמהAUC  את מעלה פרופרנולול

ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

 של הפה דרך מתפרקות בטבליות השימוש על זמינים אנושיים נתונים-  סיכונים סיכום-  הריון8.1
benzoate rizatriptanלגבי מסקנות להסיק כדי מספיקים אינם בהריון בנשים... 

יתר מינון10

 המבוגרים מהמטופלים חלק. במבוגרים קליניים ניסויים במהלךbenzoate rizatriptan  של יתר מנת על דווח לא
 ...עם מנות בשתי או בודדת במנה בנזואט ריזטריפטן של ג"מ40  שקיבלו

תיאור11
ל סלקטיבי קולטן אגוניסטbenzoate ,rizatriptan  מכילותBenzoate Rizatriptan  של הפה דרך מתפרקות טבליות

-5- benzoate/1D(. Rizatriptan/1D )5-HT1B hydroxytryptamine1Bכ כימית מתואר...

קלינית פרמקולוגיה12

benzoate . אנושיים משובטים5/1D HT1B- לקולטני גבוהה זיקה עם נקשרRizatriptan -  פעולה מנגנון12.1
Rizatriptanבמיגרנה בטיפול שלו הטיפוליות ההשפעות את מפעיל כנראה... 

קלינית לא טוקסיקולוגיה13

 בעכברים נערכו ריזאטריפטן של פומיים קרצינוגניות מחקרי: קרצינוגנזה-  בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1
 ...עד של במינונים) שבועות(106  וחולדות) שבועות(100

קליניים מחקרים14

מבוקרי, אקראיים, רב-מרכזיים מחקרים בארבעה נקבעהbenzoate rizatriptan  טבליות של היעילות-  מבוגרים14.1

...נשים בעיקר היו אלו למחקרים שנרשמו מטופלים. פלצבו

וטיפול אחסון/אספקה כיצד16
"מ14.53  או ג"מ7.265  המכילות ג"מ-10 ו ג"מ5  של בחוזקות זמינות הפה דרך מתפוררות טבליות בנזואט ריזאטריפטן

...של ג"מ10  או ג"מ-5 ל ערך שווהUSP , בנזואט ריזטריפטן של ג

למטופל ייעוץ על מידע17
 אוטם או/ו לאיסכמיה סיכון). המטופל על מידע(-FDA ה ידי על המאושר המטופלים תיוג את לקרוא למטופל יעץ

...ו-Vasospasm, ל הקשורים אחרים אירועים, פרינצמטאל של אנגינה, הלב שריר

SPL מסווג לא מדור
2020/- 346190 : ידי על מופץ. הודוLimited, Kothur- Pharma ,Natco 509228 : ידי על מיוצר
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המטופל על מידע
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DailyMed-  טבליתBENZOATE,  RIZATRIPTAN הפה דרך מתפרקת15/4/229:32,

 בנזואט ריזטריפטן ליטול שתתחיל לפני המטופל על זה מידע קרא-  ג"מ-10 ו ג"מ5 -  הפה דרך מתפוררות טבליות...
RIZATRIPTAN( BENZOATE שיפון"zoe ben' tan trip' za  )ate שאתה פעם ובכל

ג"מ5  טאבלט בליסטר חבילת קרטון-  עיקרי תצוגה פאנל
... breckenridge -מטופל לכל למטופל המצורף המידע עלון את רוקח: רוקח* ג"מ5 -  מתפוררות טבליות-  הפה דרך

Benzoate Rizatriptan - 51991-362-78NDC  כאן מרקחת בית תווית החל.

קרטון בליסטר חבילת טאבלט ג"מ10 -  עיקרי תצוגה פאנל

... breckenridge -מטופל לכל למטופל המצורף המידע עלון את רוקח: רוקח* ג"מ10 -  מתפוררות טבליות-  הפה דרך

Benzoate Rizatriptan - 51991-363-78NDC  כאן מרקחת בית תווית החל.

ומראה מרכיבים
המוצר על מידע

הסעיפים כל את הצג

) שמאל תפריט-ב גם זמין(נוספים משאבים מצא

ּבטְִיחּות

אם בחלב נוכחות, -FDAה של בטיחות החזרות, שליליים אירועים על דווח

קשורים משאבים

PlusMedline ,קליניים ניסויים ,PubMed ,ביוכימיים נתונים סיכום

זו תרופה על נוסף מידע

!חדָׁשָ NDC קודי הצג, תווית שלRSS  עדכון קבל, RxNorm, התוויות בארכיון צפה
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https://www.clinicaltrials.gov/ct/search?submit=Search&term=RIZATRIPTAN
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