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XEM TẤT CẢ CÁC PHẦN

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA THÔNG TIN PHÂN PHỐI

Những điểm nổi bật này không bao gồm tất cả các thông tin cần thiết để sử dụng BẢNG PHÂN TÍCH HỮU CƠ 

RIZATRIPTAN BENZOATE một cách an toàn và hiệu quả. Xem thông tin kê đơn đầy đủ cho RIZATRIPTAN 

BENZOATE ...

MỤC LỤC
Mục lục

1 CHỈ ĐỊNH VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Rizatriptan benzoate viên nén phân hủy bằng miệng được chỉ định để điều trị cấp tính chứng đau nửa đầu có hoặc 

không kèm theo hào quang ở người lớn và bệnh nhi từ 6 đến 17 tuổi. Hạn chế của ...

2 LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

2.1 Thông tin về liều lượng ở người lớn - Liều khởi đầu được khuyến cáo của viên nén phân hủy bằng đường 

uống rizatriptan benzoate là 5 mg hoặc 10 mg để điều trị cấp tính chứng đau nửa đầu ở người lớn. Các ...

3 HÌNH THỨC LIỀU LƯỢNG VÀ SỨC MẠNH

Viên nén phân hủy đường uống Rizatriptan Benzoate - Viên nén 5 mg có màu trắng đến trắng nhạt, viên 
nén hình tròn, không tráng, có khắc chữ "5" ở một mặt và mặt còn lại. Viên nén 10 mg ...

4 CHỐNG CHỈ ĐỊNH
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Chống chỉ định dùng viên nén Rizatriptan benzoate ở những bệnh nhân: Bệnh động mạch vành do thiếu máu 
cục bộ (cơn đau thắt ngực, tiền sử nhồi máu cơ tim, hoặc được ghi nhận là im lặng ...

5 CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG

5.1 Thiếu máu cơ tim, Nhồi máu cơ tim và Đau thắt ngực Prinzmetal - Rizatriptan benzoat không nên dùng cho 
bệnh nhân bị thiếu máu cục bộ hoặc bệnh mạch vành co thắt mạch. Ở đây có ...

6 PHẢN ỨNG CÓ LỢI

Các phản ứng có hại sau đây được thảo luận chi tiết hơn trong các phần khác của nhãn: Thiếu máu cục bộ cơ 
tim, Nhồi máu cơ tim và Đau thắt ngực Prinzmetal [xem Cảnh báo và Thận trọng ...

7 TƯƠNG TÁC THUỐC

7.1 Propranolol - Nên điều chỉnh liều rizatriptan benzoat ở những bệnh nhân được điều trị bằng propranolol, vì propranolol 

đã được chứng minh là làm tăng AUC trong huyết tương của rizatriptan lên 70% [xem Liều lượng ...

8 SỬ DỤNG TRONG DÂN SỐ CỤ THỂ

8.1 Mang thai - Tóm tắt rủi ro - Dữ liệu hiện có trên người về việc sử dụng rizatriptan benzoate dạng 
viên nén phân hủy bằng miệng ở phụ nữ mang thai không đủ để đưa ra kết luận về ...

10 LIỀU LƯỢNG

Không có quá liều rizatriptan benzoate được báo cáo trong các thử nghiệm lâm sàng ở người lớn. Một số bệnh 

nhân người lớn đã nhận được 40 mg rizatriptan benzoate, một liều duy nhất hoặc hai liều với ...

11 MÔ TẢ
Viên nén phân hủy Rizatriptan benzoat bằng miệng chứa rizatriptan benzoat, một chất chủ vận thụ thể chọn lọc 5- 

hydroxytryptamine1B / 1D (5-HT1B / 1D). Rizatriptan benzoat được mô tả về mặt hóa học là ...

12 DƯỢC LÂM SÀNG
12.1 Cơ chế hoạt động - Rizatriptan liên kết với ái lực cao với các thụ thể 5-HT1B / 1D được nhân bản của người. 

Rizatriptan benzoate có lẽ phát huy tác dụng điều trị của nó trong điều trị chứng đau nửa đầu ...

13 ĐỘC TÍNH KHÔNG TIỂU HỌC

13.1 Chất sinh ung thư, Sự phát sinh đột biến, Suy giảm khả năng sinh sản - Chất sinh ung thư: Các nghiên cứu về khả năng gây ung thư qua đường miệng 

của rizatriptan đã được thực hiện ở chuột nhắt (100 tuần) và chuột cống (106 tuần) ở liều lượng lên đến ...

14 NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG

14.1 Người lớn - Hiệu quả của viên nén rizatriptan benzoate được thiết lập trong bốn thử nghiệm đa trung tâm, ngẫu nhiên, 

có đối chứng với giả dược. Bệnh nhân tham gia vào các nghiên cứu này chủ yếu là nữ ...

16 CÁCH CUNG CẤP / BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ

Rizatriptan Benzoate Viên nén phân hủy đường uống có sẵn ở dạng mạnh 5 mg và 10 mg chứa 7,265 mg 
hoặc 14,53 mg rizatriptan benzoate, USP tương đương với 5 mg hoặc 10 mg ...

17 THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH NHÂN

Khuyên bệnh nhân đọc Nhãn bệnh nhân được FDA chấp thuận (Thông tin về bệnh nhân). Nguy cơ Thiếu máu cục bộ cơ tim và / 

hoặc Nhồi máu, Đau thắt ngực Prinzmetal, Các Sự kiện khác liên quan đến Co thắt mạch máu, và ...

PHẦN KHÔNG ĐƯỢC PHÂN LOẠI SPL

Sản xuất bởi: Natco Pharma Limited, Kothur- 509228, India. Phân phối bởi: Breckenridge 
Pharmaceutical, Inc., Berlin, CT 06037 - Rev: Feb / 2020 - 346190

THÔNG TIN BỆNH NHÂN
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RIZATRIPTAN BENZOATE (lúa mạch đen "za trip 'tan ben' zoe ate) BẢNG PHÂN BIỆT HỮU HẠN - 5 mg và 10 mg - 
Đọc Thông tin Bệnh nhân này trước khi bạn bắt đầu dùng rizatriptan benzoate và mỗi lần bạn ...

PANEL HIỂN THỊ HIỆU TRƯỞNG - CARTON 5 GÓI BLISTER BLISTER TABLET MG

NDC 51991-362-78 - Rizatriptan Benzoate Uống - Viên nén tan rã - 5 mg * DƯỢC SĨ: Phát Tờ rơi 
Thông tin Bệnh nhân kèm theo cho mỗi bệnh nhân. ĐĂNG KÝ NHÃN DƯỢC TẠI ĐÂY - 
breckenridge ...

PANEL HIỂN THỊ HIỆU TRƯỞNG - GÓI CARTON 10 MG TABLET BLISTER PACK CARTON

NDC 51991-363-78 - Rizatriptan Benzoate Uống - Viên nén tan rã - 10 mg * DƯỢC SĨ: Phát Tờ rơi 
Thông tin Bệnh nhân kèm theo cho mỗi bệnh nhân. ĐĂNG KÝ NHÃN DƯỢC TẠI ĐÂY - breckenridge ...

THÀNH PHẦN VÀ SỰ XUẤT HIỆN

Thông tin sản phẩm

XEM TẤT CẢ CÁC PHẦN

TÌM NGUỒN BỔ SUNG(cũng có sẵn trongdanh mục bên trái )

SỰ AN TOÀN

Báo cáo các sự kiện bất lợi ,Thu hồi An toàn của FDA ,Có trong sữa mẹ

TÀI NGUYÊN LIÊN QUAN

Medline Plus ,Các thử nghiệm lâm sàng ,PubMed ,Tóm tắt dữ liệu sinh hóa

THÔNG TIN THÊM VỀ THUỐC NÀY

Xem lưu trữ gắn nhãn ,RxNorm ,Nhận nguồn cấp dữ liệu RSS của nhãn ,Xem (các) Mã NDC MỚI!
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