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ดูส่วนทั้งหมด

จุดเด่นของข้อมูลการสั่งจ่ายยา
ไฮไลทเ์หล่านี้ไม่รวมข้อมูลทั้งหมดที่จําเป็นในการใช้ RIZATRIPTAN BENZOATE ORALLY DISINTEGRATING 
TABLETS อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ดูข้อมูลการสั่งจ่ายยา RIZATRIPTAN BENZOATE ฉบับเต็ม ...

สารบัญ
สารบัญ

1 ข้อบ่งชี้และการใชง้าน
Rizatriptan benzoate orally disintegrating tablets มีไวส้ําหรับการรักษาไมเกรนแบบเฉียบพลันโดยมีหรือไม่มีออร่าใน
ผู้ใหญแ่ละในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 ถึง 17 ปี ข้อจํากัดของ ...

2 ปริมาณและการบริหาร
2.1 ข้อมูลการให้ยาในผู้ใหญ่ - ขนาดเริ่มต้นที่แนะนําของยาเม็ดสลายตัวทางปาก rizatriptan benzoate คือ 5 มก. 
หรือ 10 มก. สําหรับการรักษาไมเกรนแบบเฉียบพลันในผู้ใหญ่ เดอะ ...

3 รูปแบบการให้ยาและจุดแข็ง
Rizatriptan Benzoate Orally Disintegrating Tablets - ยาเม็ดขนาด 5 มก. มีสีขาวหรือสีขาวนวล เม็ดกลมที่
ไม่เคลือบผิว ด้านหนึ่งมีลาย "5" และอีกด้านหนึ่งเรียบ เม็ด 10 มก. ...

4 ข้อห้าม
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Rizatriptan benzoate ยาเม็ดสลายทางปากมีข้อห้ามในผู้ป่วยที่มี: โรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด (โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
, ประวัตขิองกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือบันทึกเงียบ ...

5 คําเตือนและข้อควรระวัง
5.1 ไมค่วรให้ยากลุ่ม Myocardial Ischemia, Myocardial Infarction และ Prinzmetal's Angina - Rizatriptan 
benzoate แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดหัวใจตีบ มี ...

6 อาการไม่พึงประสงค์
อาการข้างเคียงต่อไปนีจ้ะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนอื่น ๆ ของการติดฉลาก: Myocardial Ischemia, 
Myocardial Infarction และ Prinzmetal's Angina (ดูคําเตือนและข้อควรระวัง ...

7 ปฏิกิริยาระหว่างยา
7.1 Propranolol - ควรปรับขนาดยา rizatriptan benzoate ในผูป้่วยที่ได้รับ propranolol เนื่องจาก propranolol 
สามารถเพิ่ม AUC ในพลาสมาของ rizatriptan ไดถ้ึง 70% (ดูปริมาณยา ...

8 ใช้ในประชากรเฉพาะ
8.1 การตั้งครรภ์ - สรุปความเสี่ยง - ข้อมูลของมนุษยท์ี่มีอยู่เกี่ยวกับการใชย้าเม็ดสลายตัวทางปาก rizatriptan 
benzoate ในหญิงตั้งครรภไ์ม่เพียงพอที่จะสรุปเกี่ยวกับ ...

10 เกินขนาด
ไม่มีรายงานการใช้ยาเกินขนาดของ rizatriptan benzoate ในระหว่างการทดลองทางคลินิกในผู้ใหญ่ ผู้ป่วยผู้ใหญบ่าง
รายที่ไดร้ับ rizatriptan benzoate 40 มก. ครั้งเดียวหรือสองครั้งร่วมกับ ...

11 คําอธิบาย
Rizatriptan benzoate ยาเม็ดสลายตัวทางปากประกอบด้วย rizatriptan benzoate ซึ่งเป็นตัวรับ 5-
hydroxytryptamine1B/1D (5-HT1B/1D) ที่เลือกได้ Rizatriptan benzoate ถูกอธิบายทางเคมวี่า ...

12 เภสัชวิทยาคลินิก
12.1 กลไกการออกฤทธิ์ - Rizatriptan จับกับตัวรับ 5-HT1B/1D ที่โคลนมนุษย์สูง Rizatriptan benzoate 
สันนิษฐานว่ามีผลการรักษาในการรักษาไมเกรน ...

13 พิษวิทยาที่ไม่ใชท่างคลินิก
13.1 การก่อมะเร็ง, การกลายพันธุ์, การด้อยค่าของภาวะเจริญพันธุ์ - การก่อมะเร็ง: การศึกษาการก่อมะเร็งในช่องปากของ 
rizatriptan ได้ดําเนินการในหนูทดลอง (100 สัปดาห)์ และหนู (106 สัปดาห์) ที่ขนาดยาทีสู่งขึ้น ...

14 การศึกษาทางคลินิก

14.1 ผู้ใหญ่ - ประสิทธิภาพของยาเม็ด rizatriptan benzoate ได้รับการจัดตั้งขึ้นในการทดลองแบบ multicenter สุ่มสี่
กลุ่มทีไ่ด้รับยาหลอก ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในการศึกษาเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ...

16 วิธกีารจัดหา/จัดเก็บและจัดการ
Rizatriptan Benzoate Orally Disintegrating Tablets มใีห้ในขนาด 5 มก. และ 10 มก. ที่มี rizatriptan benzoate 
7.265 มก. หรือ 14.53 มก. USP เทียบเท่ากับ 5 มก. หรือ 10 มก. ของ ...

17 ข้อมูลการให้คําปรึกษาผู้ป่วย
แนะนําใหผู้้ป่วยอ่านฉลากผู้ป่วยที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA (ข้อมูลผู้ป่วย) ความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและ/หรือกล้ามเนื้อ
หัวใจตาย, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบของ Prinzmetal, เหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Vasospasm และ ...

SPL ไมไ่ด้จําแนกมาตรา
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RIZATRIPTAN BENZOATE (rye" za trip' tan ben' zoe ate) ยาเม็ดสลายทางปาก - 5 มก. และ 10 มก. - อ่านข้อมูลผู้
ป่วยนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ rizatriptan benzoate และทุกครั้งที่คุณ ...

แผงแสดงผลหลัก - 5 MG TABLET BLISTER PACK CARTON
NDC 51991-362-78 - Rizatriptan Benzoate ปากเปล่า - เม็ดสลายตัว - 5 มก. * เภสัชกร: แจกจ่ายใบปลิวข้อมูลผู้ป่วย
ที่มาพร้อมกับผู้ป่วยแต่ละราย ใช้ PHARMACY LABEL ที่นี่ - breckenridge ...

แผงแสดงผลหลัก - 10 MG TABLET BLISTER PACK CARTON

NDC 51991-363-78 - Rizatriptan Benzoate ปากเปล่า - เม็ดสลายตัว - 10 มก. * เภสัชกร: แจกจ่ายใบปลิวข้อมูลผู้ป่วย
ที่มาพร้อมกับผู้ป่วยแต่ละราย ใช้ PHARMACY LABEL ที่นี่ - breckenridge ...
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