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VER TODAS AS SEÇÕES

DESTAQUES DAS INFORMAÇÕES DE PRESCRIÇÃO

Esses destaques não incluem todas as informações necessárias para usar RIZATRIPTAN BENZOATE ORALMENTE 

DESINTEGRAÇÃO COMPRIMIDOS de forma segura e eficaz. Veja as informações completas de prescrição do BENZOATO DE 

RIZATRIPTAN ...
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1 INDICAÇÕES E USO
Os comprimidos de desintegração oral de benzoato de rizatriptana são indicados para o tratamento agudo da enxaqueca com 

ou sem aura em adultos e em pacientes pediátricos de 6 a 17 anos. Limitações de...

2 DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

2.1 Informações de dosagem em adultos - A dose inicial recomendada de comprimidos de desintegração oral de 

benzoato de rizatriptano é de 5 mg ou 10 mg para o tratamento agudo de enxaquecas em adultos. O ...

3 FORMAS DE DOSAGEM E FORÇAS

Comprimidos de desintegração oral de benzoato de rizatriptano - Os comprimidos de 5 mg são brancos a esbranquiçados, 

redondos, não revestidos, com a gravação "5" numa das faces e lisos na outra face. Os comprimidos de 10 mg ...

4 CONTRA-INDICAÇÕES

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=cd03ee57-0fb8-4ddf-88e8-b1f953a593f8 1/3
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MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : U.S. NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE
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Os comprimidos de desintegração oral de benzoato de rizatriptana são contraindicados em pacientes com: Doença arterial 

coronariana isquêmica (angina pectoris, história de infarto do miocárdio ou doença silenciosa documentada ...

5 ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

5.1 Isquemia do Miocárdio, Enfarte do Miocárdio e Angina de Prinzmetal - O benzoato de rizatriptano não deve ser 

administrado a doentes com doença arterial coronária isquémica ou vasoespástica. Há ...

6 REAÇÕES ADVERSAS

As seguintes reações adversas são discutidas com mais detalhes em outras seções da bula: Isquemia do 
Miocárdio, Infarto do Miocárdio e Angina de Prinzmetal [ver Advertências e Precauções ...

7 INTERAÇÕES DE DROGAS

7.1 Propranolol - A dose de benzoato de rizatriptano deve ser ajustada em pacientes tratados com propranolol, pois 

o propranolol demonstrou aumentar a AUC plasmática do rizatriptano em 70% [ver Posologia ...

8 USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

8.1 Gravidez - Resumo do risco - Os dados humanos disponíveis sobre o uso de comprimidos de desintegração oral de 

benzoato de rizatriptano em mulheres grávidas não são suficientes para tirar conclusões sobre ...

10 SOBREDOSAGEM

Não foram notificadas sobredosagens de benzoato de rizatriptano durante os ensaios clínicos em adultos. Alguns pacientes 

adultos que receberam 40 mg de benzoato de rizatriptana em dose única ou em duas doses com um ...

11 DESCRIÇÃO

Os comprimidos de desintegração oral de benzoato de rizatriptano contêm benzoato de rizatriptano, um agonista selectivo do 

receptor 5-hidroxitriptamina1B/1D (5-HT1B/1D). O benzoato de rizatriptana é descrito quimicamente como ...

12 FARMACOLOGIA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de Ação - A rizatriptana se liga com alta afinidade aos receptores 5-HT1B/1D clonados humanos. O 

benzoato de rizatriptana presumivelmente exerce seus efeitos terapêuticos no tratamento da enxaqueca ...

13 TOXICOLOGIA NÃO CLÍNICA

13.1 Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade - Carcinogênese: Estudos de carcinogenicidade oral de rizatriptano 

foram conduzidos em camundongos (100 semanas) e ratos (106 semanas) em doses de até ...

14 ESTUDOS CLÍNICOS

14.1 Adultos - A eficácia dos comprimidos de benzoato de rizatriptano foi estabelecida em quatro ensaios multicêntricos, aleatorizados e 

controlados por placebo. Os pacientes inscritos nesses estudos eram principalmente do sexo feminino ...

16 COMO FORNECIDO/ARMAZENAGEM E MANUSEIO

Os comprimidos de desintegração oral de benzoato de rizatriptano estão disponíveis em dosagens de 5 mg e 10 mg contendo 

7,265 mg ou 14,53 mg de benzoato de rizatriptano, USP equivalente a 5 mg ou 10 mg de ...

17 INFORMAÇÕES DE ACONSELHAMENTO DO PACIENTE

Aconselhe o paciente a ler a Rótulo do Paciente Aprovado pela FDA (Informações do Paciente). Risco de Isquemia e/ou 

Infarto do Miocárdio, Angina de Prinzmetal, Outros Eventos Relacionados ao Vasoespasmo e ...

SEÇÃO NÃO CLASSIFICADA SPL
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BENZOATO DE RIZATRIPTAN (rye" za trip' tan ben' zoe ate) COMPRIMIDOS DE DESINTEGRAÇÃO ORAL - 5 mg e 10 mg - Leia 

estas informações do paciente antes de começar a tomar benzoato de rizatriptano e cada vez que você ...

PAINEL DE EXIBIÇÃO PRINCIPAL - CAIXA DE BLISTER PARA COMPRIMIDOS DE 5 MG

NDC 51991-362-78 - Benzoato de Rizatriptano Oral - Comprimidos Desintegrantes - 5 mg* FARMACÊUTICO: Distribua o 

Folheto Informativo do Paciente que acompanha cada paciente. APLIQUE AQUI O RÓTULO DE FARMÁCIA - breckenridge ...

PAINEL DE EXIBIÇÃO PRINCIPAL - CAIXA DE BLISTER PARA TABLET 10 MG

NDC 51991-363-78 - Benzoato de Rizatriptano Oral - Comprimidos Desintegrantes - 10 mg* FARMACÊUTICO: Distribua o 

Folheto Informativo do Paciente que acompanha cada paciente. APLIQUE A ETIQUETA DE FARMÁCIA AQUI - breckenridge ...

INGREDIENTES E APARÊNCIA

informação do produto

VER TODAS AS SEÇÕES

ENCONTRE RECURSOS ADICIONAIS(também disponível nomenu esquerdo )

SEGURANÇA

Relatar eventos adversos ,Recalls de segurança da FDA ,Presença no Leite Materno

RECURSOS RELACIONADOS

Medline Plus ,Testes clínicos ,PubMed ,Resumo de dados bioquímicos

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESSA DROGA

Visualizar arquivos de rotulagem ,RxNormName ,Obter rótulo RSS feed ,Ver Código(s) NDC NOVO!
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