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VEZI TOATE SECȚIUNILE

PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE

Aceste puncte evidențiate nu includ toate informațiile necesare pentru a utiliza RIZATRIPTAN BENZOAT TABLETELE DE 

DEZINTEGARE ORALĂ în siguranță și în mod eficient. Vedeți informațiile complete de prescriere pentru RIZATRIPTAN 

BENZOAT...

CUPRINS
Cuprins

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

Comprimatele de dezintegrare orală de benzoat de rizatriptan sunt indicate pentru tratamentul acut al migrenei cu sau fără 

aură la adulți și la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 și 17 ani. Limitări ale...

2 DOZE ŞI ADMINISTRARE
2.1 Informații despre dozare la adulți - Doza inițială recomandată de comprimate de dezintegrare orală de 

benzoat de rizatriptan este fie de 5 mg, fie de 10 mg pentru tratamentul acut al migrenelor la adulți. Cel...

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

Comprimate de dezintegrare orală de benzoat de rizatriptan - Comprimatele de 5 mg sunt de culoare albă până la aproape 

albă, rotunde, neacoperite, inscripționate cu „5” pe o față și simple pe cealaltă față. Comprimatele de 10 mg...

4 CONTRAINDICAȚII
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Comprimatele de dezintegrare orală de benzoat de rizatriptan sunt contraindicate la pacienții cu: Boală coronariană 

ischemică (angină pectorală, antecedente de infarct miocardic sau silențios documentat...

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

5.1 Ischemia miocardică, infarctul miocardic și angina Prinzmetal - Benzoatul de rizatriptan nu trebuie 
administrat la pacienții cu boală coronariană ischemică sau vasospastică. Au existat...

6 REACȚII ADVERSE

Următoarele reacții adverse sunt discutate mai detaliat în alte secțiuni ale etichetei: ischemia 
miocardică, infarctul miocardic și angina Prinzmetal [vezi Avertismente și precauții...

7 INTERACȚII MEDICAMENTE

7.1 Propranolol - Doza de benzoat de rizatriptan trebuie ajustată la pacienții tratați cu propranolol, deoarece s-
a demonstrat că propranololul crește ASC plasmatică a rizatriptanului cu 70% [vezi Dozaj...

8 UTILIZARE ÎN POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina - Rezumatul riscurilor - Datele umane disponibile privind utilizarea comprimatelor de dezintegrare 

orală de benzoat de rizatriptan la femeile gravide nu sunt suficiente pentru a trage concluzii despre...

10 Supradozaj

Nu au fost raportate supradoze de benzoat de rizatriptan în timpul studiilor clinice la adulți. Unii pacienți adulți care 

au primit 40 mg de benzoat de rizatriptan fie într-o singură doză, fie în două doze cu un...

11 DESCRIERE

Comprimatele de dezintegrare orală de benzoat de rizatriptan conțin benzoat de rizatriptan, un agonist selectiv al 

receptorului 5-hidroxitriptamină 1B/1D (5-HT1B/1D). Benzoatul de rizatriptan este descris chimic ca...

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanismul de acțiune - Rizatriptanul se leagă cu afinitate ridicată de receptorii 5-HT1B/1D donați 
umani. Benzoatul de rizatriptan își exercită probabil efectele terapeutice în tratamentul migrenei...

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii - Carcinogeneza: Studiile de carcinogenitate orala ale rizatriptanului au 

fost efectuate la soareci (100 saptamani) si sobolani (106 saptamani) la doze de pana la ...

14 STUDII CLINICE

14.1 Adulţi - Eficacitatea comprimatelor de benzoat de rizatriptan a fost stabilită în patru studii multicentrice, 

randomizate, controlate cu placebo. Pacienții înscriși în aceste studii au fost în principal femei...

16 CUM SE FURNIZează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

Comprimatele de dezintegrare orală de benzoat de rizatriptan sunt disponibile în concentrații de 5 mg și 10 mg care conțin 

7,265 mg sau 14,53 mg de benzoat de rizatriptan, echivalent USP cu 5 mg sau 10 mg de...

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

Sfătuiți pacientul să citească Etichetarea pacientului aprobată de FDA (Informații despre pacient). Risc de ischemie 

și/sau infarct miocardic, angină Prinzmetal, alte evenimente legate de vasospasm și...

SPL SECȚIUNE NECLASIFICATĂ
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INFORMAȚII PENTRU PACIENȚI
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RIZATRIPTAN BENZOAT (secară za trip' tan ben' zoe ate) TABLETE DE DEZINTEGARE ORAL - 5 mg și 10 mg - Citiți aceste 

informații pentru pacient înainte de a începe să luați benzoat de rizatriptan și de fiecare dată când ...

PRINCIPAL PANOUL DE AFIȘARE - 5 MG TABLET BLISTER CUTIE

NDC 51991-362-78 - Benzoat de rizatriptan pe cale orală - Comprimate dezintegrabile - 5 mg* FARMACIST: Distribuiți 

prospectul de informații pentru pacient însoțitor fiecărui pacient. APLICA ETICHETA FARMACIEI AICI - breckenridge...

PRINCIPAL PANOU DE Afișaj - 10 MG TABLET BLISTER CUTIE

NDC 51991-363-78 - Benzoat de rizatriptan pe cale orală - Comprimate dezintegrabile - 10 mg* FARMACIST: Distribuiți 

prospectul de informații pentru pacient însoțitor fiecărui pacient. APLICA ETICHETA FARMACIEI AICI - breckenridge...

INGREDIENTE ȘI ASPECT
Informații despre produs

VEZI TOATE SECȚIUNILE

Găsiți RESURSE SUPLIMENTARE(disponibil și înmeniul din stânga )

SIGURANȚĂ

Raportați evenimentele adverse ,Rechemarile de siguranță FDA ,Prezența în laptele matern

RESURSE CONEXE

Medline Plus ,Studii clinice ,PubMed ,Rezumatul datelor biochimice

MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ACEST MEDICAMENT

Vedeți arhivele de etichetare ,RxNorm ,Obțineți feed RSS pentru etichete ,Vedeți codurile NDC NOU!
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