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VISA ALLA AVSNITT

HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION

Dessa höjdpunkter inkluderar inte all information som behövs för att använda RIZATRIPTAN BENZOATE ORALLY 

DISINTEGRATING TABLETS säkert och effektivt. Se fullständig förskrivningsinformation för RIZATRIPTAN 

BENZOATE ...

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehållsförteckning

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

Rizatriptanbensoat oralt sönderfallande tabletter är indicerade för akut behandling av migrän med eller utan 
aura hos vuxna och pediatriska patienter 6 till 17 år gamla. Begränsningar för...

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING

2.1 Doseringsinformation för vuxna - Den rekommenderade startdosen av rizatriptanbensoat oralt 
sönderfallande tabletter är antingen 5 mg eller 10 mg för akut behandling av migrän hos vuxna. Den...

3 DOSFORMER OCH STYRKOR

Rizatriptan Bensoat Oralt sönderfallande tabletter - 5 mg tabletterna är vita till benvita, runda, 
odragerade tabletter, präglade med "5" på ena sidan och släta på den andra sidan. 10 mg tabletterna...

4 KONTRAINDIKATIONER
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Rizatriptanbensoat oralt sönderfallande tabletter är kontraindicerade hos patienter med: Ischemisk 
kranskärlssjukdom (angina pectoris, historia av hjärtinfarkt eller dokumenterad tyst ...

5 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5.1 Myokardischemi, hjärtinfarkt och Prinzmetals angina - Rizatriptanbensoat ska inte ges till 
patienter med ischemisk eller vasospastisk kranskärlssjukdom. Det har ...

6 BIVERKNINGAR
Följande biverkningar diskuteras mer i detalj i andra avsnitt av märkningen: Myokardischemi, 
Myokardinfarkt och Prinzmetals kärlkramp [se Varningar och försiktighetsåtgärder ...

7 DROGSINTERAKTIONER

7.1 Propranolol - Dosen av rizatriptanbensoat bör justeras hos propranololbehandlade patienter, 
eftersom propranolol har visats öka plasma-AUC för rizatriptan med 70 % [se Dosering ...

8 ANVÄNDNING I SPECIFIKA POPULATIONER

8.1 Graviditet - Risksammanfattning - Tillgängliga humandata om användningen av rizatriptanbensoat 

oralt sönderfallande tabletter hos gravida kvinnor är inte tillräckliga för att dra slutsatser om ...

10 ÖVERDOSERING

Inga överdoser av rizatriptanbensoat har rapporterats under kliniska prövningar på vuxna. Vissa vuxna patienter 

som fick 40 mg rizatriptanbensoat antingen en engångsdos eller som två doser med en ...

11 BESKRIVNING

Rizatriptanbensoat oralt sönderfallande tabletter innehåller rizatriptanbensoat, en selektiv 5-
hydroxitryptamin1B/1D (5-HT1B/1D) receptoragonist. Rizatriptanbensoat beskrivs kemiskt som ...

12 KLINISK FARMAKOLOGI

12.1 Verkningsmekanism - Rizatriptan binder med hög affinitet till humana klonade 5-HT1B/1D-receptorer. 
Rizatriptanbensoat utövar förmodligen sina terapeutiska effekter vid behandling av migrän ...

13 ICKLINISK TOXIKOLOGI

13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet - karcinogenes: Orala karcinogenicitetsstudier av 
rizatriptan utfördes på möss (100 veckor) och råttor (106 veckor) i doser upp till ...

14 KLINISKA STUDIER

14.1 Vuxna - Effekten av rizatriptanbensoattabletter fastställdes i fyra multicenter, randomiserade, 
placebokontrollerade studier. Patienter som ingick i dessa studier var främst kvinnor ...

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING

Rizatriptanbensoat oralt sönderfallande tabletter finns tillgängliga i styrkorna 5 mg och 10 mg innehållande 7,265 
mg eller 14,53 mg rizatriptanbensoat, USP motsvarande 5 mg eller 10 mg ...

17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING

Rekommendera patienten att läsa FDA-godkänd patientmärkning (patientinformation). Risk för myokardischemi 

och/eller infarkt, Prinzmetals kärlkramp, andra vasospasmrelaterade händelser och ...

SPL OKLASSIFICERAD AVDELNING

Tillverkad av: Natco Pharma Limited, Kothur- 509228, Indien. Distribuerat av: Breckenridge 
Pharmaceutical, Inc., Berlin, CT 06037 - Rev.: feb/2020 - 346190
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RIZATRIPTAN-BENZOAT (råg" za trip' tan ben' zoe ate) ORALLT SÖNDERANDE TABLETTER - 5 mg och 10 
mg - Läs denna patientinformation innan du börjar ta rizatriptanbensoat och varje gång du ...

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 5 MG BLISTER PACK FÖR TABBLETTER KARTONG

NDC 51991-362-78 - Rizatriptanbensoat oralt - Desintegrerande tabletter - 5 mg* Apoteker: Dispensera den 
medföljande patientinformationsbroschyren till varje patient. ANVÄND Apoteksetikett HÄR - breckenridge ...

PRINCIPAL DISPLAY PANEL - 10 MG TABLET BLISTER PACK KARTONG

NDC 51991-363-78 - Rizatriptanbensoat oralt - Desintegrerande tabletter - 10 mg* Apoteker: Dispensera den 
medföljande patientinformationsbroschyren till varje patient. ANVÄND Apoteksetikett HÄR - breckenridge ...

INGREDIENSER OCH UTSEENDE

Produktinformation

VISA ALLA AVSNITT

HITTA YTTERLIGARE RESURSER(finns även ivänster meny )

SÄKERHET

Rapportera negativa händelser ,Säkerhetsåterkallelser från FDA ,Närvaro i bröstmjölk

RELATERADE RESURSER

Medline Plus ,Kliniska tester ,PubMed ,Sammanfattning av biokemiska data

MER INFO OM DETTA DRUG

Visa etikettarkiv ,RxNorm ,Få Label RSS-flöde ,Visa NDC-koder NY!
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