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النسخة.هذه زيارةيرجى مريضاً ، أو مستهلكاً كنت إذا

األقسامكل عرض

المعلوماتوصف على الضوء يسلط

 TABLETS DISINTEGRATING ORALLYأقراص الستخدام الالزمة المعلومات جميع البارزة النقاط هذه تتضمن ال

BENZOATE RIZATRIPTAN  لـ الكاملة الوصفات معلومات على اطلع وفعالية. بأمانBENZOATE RIZATRIPTAN
... 

المحتوياتجدول

المحتوياتجدول

واالستخداماالستطبابات 1

وفي البالغين عند هالة بدون أو مع الحاد النصفي الصداع لعالج الفم طريق عن المتحللة بنزوات ريزاتريبتان أقراص إلى يشار

قيود ...عاماً. 17 إلى 6 سن من األطفال مرضى

االستعمالوطريقة الجرعة 2

الفم طريق عن المتحللة بنزوات ريزاتريبتان أقراص من بها الموصى البدء جرعة - البالغين عند الجرعات معلومات 2.1

ال ...البالغين. عند الحاد النصفي الصداع لعالج مجم 10 أو مجم 5 إما هي

القوةونقاط الجرعة أشكال 3

مصقولة ، غير مستديرة ، بيضاء ، إلى بيضاء ملغ 5 أقراص - الفموي للتفكك القابلة بنزوات ريزاتريبتان أقراص

ملغ ...10 أقراص اآلخر. الجانب على وسهل واحد جانب على منقوشة

موانع4

e8-b1f953a593f8-88setid=cd03ee57-0fb8-4ddf؟lookup.cfm/dailymed/https://dailymed.nlm.nih.gov3/1

ضعالكلمة المناسبة:قرص ريزاتريبتان 

بنزوات ،يتفكك شفويا

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

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
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الذبحة (اإلقفاري التاجي الشريان مرض من: يعانون الذين المرضى في بطالن هي الفموي التفكك أقراص بنزوات ريزاتريبتان

الموثق ...الصمت أو القلب ، عضلة احتشاء من تاريخ الصدرية ،

واالحتياطاتالتحذيرات 5

للمرضى ريزاتريبتان بنزوات إعطاء ينبغي ال - برينزميتال وذبحة القلب ، عضلة واحتشاء القلب ، عضلة تروية نقص 5.1

هنالك ...الوعائي. أو اإلقفاري التاجي الشريان بمرض المصابين

العكسيةالتفاعالت 6

القلب ، عضلة تروية نقص العالمات: وضع من أخرى أقسام في التفصيل من بمزيد التالية الضائرة التفاعالت مناقشة تمت

واالحتياطات ...التحذيرات انظر [برنزميتال وذبحة القلب ، عضلة واحتشاء

الدواءتفاعالت 7

بروبرانولول أن ثبت حيث بالبروبرانولول ، المعالجين المرضى في بنزوات ريزاتريبتان جرعة تعديل يجب - بروبرانولول 7.1

الجرعة ...انظر [70٪ بنسبة ريزاتريبتان من للبالزما المنحنى تحت المساحة من يزيد

محددةسكانية مجموعات في االستخدام 8

عن المتحللة بنزوات ريزاتريبتان أقراص استخدام حول المتاحة البشرية البيانات - المخاطر ملخص - الحمل 8.1

حول ...استنتاجات الستخالص كافية ليست الحوامل النساء لدى الفم طريق

الزائدةالجرعة 10

البالغين المرضى بعض البالغين. على السريرية التجارب خالل ريزاتريبتان بنزوات من زائدة جرعات عن اإلبالغ يتم لم

مع ...جرعتين على أو واحدة بجرعة إما ريزاتريبتان بنزوات من ملغ 40 تلقوا الذين

الوصف11

هيدروكسي 5-لمستقبالت ناهض وهو ريزاتريبتان ، بنزوات على الفم طريق عن المتحللة بنزوات ريزاتريبتان أقراص تحتوي

باسم ...كيميائيا يوصف ريزاتريبتان بنزوات D( 1/  D )5-HT1B1/  B .1تريبتامين

السريريةالصيدلة 12

بنزوات أن يفترض المستنسخة.  5D1/  HT1B-مستقبالت مع كبير بتقارب ريزاتريبتان يرتبط - العمل آلية 12.1

النصفي ...الصداع عالج في العالجية آثارها تمارس ريزاتريبتان

السريريةغير السموم علم 13

(الفئران في للريزاتريبتان الفم طريق عن السرطنة دراسات أجريت التسرطن: - الخصوبة ضعف الطفرات ، التسرطن ، 13.1
تصل ...بجرعات  ً)أسبوعا106 (والجرذان  )أسبوع100

سريريةدراسة 14

للتحكم وخاضعة المراكز متعددة عشوائية تجارب أربع في بنزوات ريزاتريبتان أقراص فعالية إثبات تم - البالغين 14.1

األول ...المقام في اإلناث من الدراسات هذه في المسجلين المرضى كان الوهمي.

والمناولةالتخزين   /التوريديتم كيف 16

من مجم 14.53 أو مجم 7.265 على تحتوي مجم 10 و مجم 5 بقوة الفم طريق عن المتفتتة بنزوات ريزاتريبتان أقراص تتوافر

من ...مجم 10 أو مجم 5 يعادل ما  USPريزاتريبتان ، بنزوات

المرضىإرشاد معلومات 17

تروية نقص مخاطر . )المريضمعلومات (والدواء الغذاء إدارة من المعتمدة المريض تعريف بطاقة قراءة المريض من اطلب

و ...الوعائي ، بالتشنج مرتبطة أخرى أحداث برنزميتال ، ذبحة احتشاء ، أو   /والقلب عضلة

SPLفي مصنف غير قسم
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المريضمعلومات
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اقرأ - مجم 10 و مجم 5 - الفم طريق عن مقسمة أقراص  )ate" zoe ben' 'tan trip zaالجاودار (ريزاتريبتان بنزوات

مرة ...كل وفي ريزاتريبتان بنزوات تناول في البدء قبل هذه المريض معلومات

اللوحيللكمبيوتر ملغ 5 كرتون عبوة - الرئيسية العرض لوحة

لكل المصاحبة المريض معلومات نشرة وزع الصيدلي:  *مجم 5 - متحللة أقراص - الفم طريق عن بنزوات ريزاتريبتان ...

78NDC-362-51991 - بريكنريدج - هنا صيدلية ملصق ضع مريض.

اللوحيللكمبيوتر ملغ 10 كرتون عبوة - الرئيسية العرض لوحة

لكل المصاحبة المريض معلومات نشرة وزع الصيدلي:  *مجم 10 - متحللة أقراص - الفم طريق عن بنزوات ريزاتريبتان ...

78NDC-363-51991 - بريكنريدج - هنا صيدلية ملصق ضع مريض.

والمظهرالمكونات

المنتجمعلومات

األقسامكل عرض

) اليسرىالقائمة فيأيضاً متوفر (إضافيةموارد عن ابحث

سالمة

األمحليب في الوجود و FDAسالمة استدعاءات و السلبيةاألحداث عن اإلبالغ

الصلةذات موارد

البيوكيميائيةالبيانات ملخص و PubMedو السريريةالتجارب و بلسميدالين

الدواءهذا حول المعلومات من مزيد

الجديد! NDC )أكواد(كود عرض و RSSموجز تسمية على الحصول و نورمإكس آر و التسميةأرشيفات عرض

e8-b1f953a593f8-88setid=cd03ee57-0fb8-4ddf؟lookup.cfm/dailymed/https://dailymed.nlm.nih.gov3/3

https://www.nlm.nih.gov/
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/
https://www.fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts
https://ncbi.nlm.nih.gov/books/n/lactmed/LM578
https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v:project=medlineplus&query=RIZATRIPTAN
https://www.clinicaltrials.gov/ct/search?submit=Search&term=RIZATRIPTAN
https://www.drugbank.ca/search?utf8=%E2%9C%93&query=APRD00008&search_type=drugs&button=

