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Ако сте потребител или пациент, моля, посетететази версия.

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ

АКЦЕНТИ НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

Тези акценти не включват цялата информация, необходима за безопасно и ефективно използване на ТАБЛЕТКИ ЗА 

ОРАЛНО ДЕЗИНТЕГРИРАНЕ НА РИЗАТРИПТАН БЕНЗОАТ. Вижте пълната информация за предписване на RIZATRIPTAN 

BENZOATE ...

СЪДЪРЖАНИЕ
Съдържание

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

Ризатриптан бензоат перорално разпадащи се таблетки са показани за остро лечение на мигрена със или без аура при 

възрастни и при педиатрични пациенти на възраст от 6 до 17 години. Ограниченията на...

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Информация за дозиране при възрастни - Препоръчителната начална доза на ризатриптан бензоат 

перорално разпадащи се таблетки е 5 mg или 10 mg за остро лечение на мигрена при възрастни. В ...

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

Ризатриптан бензоат, разпадащи се през устата таблетки - Таблетките от 5 mg са бели до почти бели, кръгли, непокрити 

таблетки, с вдлъбнато релефно означение "5" от едната страна и гладки от другата страна. Таблетките от 10 mg...

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=cd03ee57-0fb8-4ddf-88e8-b1f953a593f8 1/3

TITLE - RIZATRIPTAN BENZOATE ODT / MAXALT-MLT MAXALT RPD 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN BULGARIAN
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Ризатриптан бензоат перорално разпадащи се таблетки са противопоказани при пациенти с: Исхемична коронарна 

артериална болест (ангина пекторис, анамнеза за миокарден инфаркт или документирано тихо...

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Исхемия на миокарда, инфаркт на миокарда и ангина на Принцметал - Ризатриптан бензоат не трябва да се 

прилага на пациенти с исхемична или вазоспастична коронарна артериална болест. Има...

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Следните нежелани реакции са разгледани по-подробно в други раздели на етикетирането: миокардна исхемия, 

миокарден инфаркт и ангина на Принцметал (вижте Предупреждения и предпазни мерки...

7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1 Пропранолол - Дозата на ризатриптан бензоат трябва да се коригира при пациенти, лекувани с пропранолол, тъй като е 

доказано, че пропранолол повишава плазмената AUC на ризатриптан със 70% (вижте Дозировка...

8 ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност – Резюме на риска – Наличните данни при хора за употребата на перорално разпадащи се таблетки 

ризатриптан бензоат при бременни жени не са достатъчни, за да се направят заключения относно...

10 ПРЕДОЗИРАНЕ

По време на клинични проучвания при възрастни не се съобщава за предозиране на ризатриптан бензоат. Някои възрастни 

пациенти, които са получавали 40 mg ризатриптан бензоат или единична доза, или като две дози с...

11 ОПИСАНИЕ

Таблетките за орално разпадане на ризатриптан бензоат съдържат ризатриптан бензоат, селективен 5-

хидрокситриптамин1B/1D (5-HT1B/1D) рецепторен агонист. Ризатриптан бензоатът се описва химически като ...

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие - Ризатриптан се свързва с висок афинитет към човешки клонирани 5-HT1B/1D рецептори. 

Ризатриптан бензоат вероятно упражнява своите терапевтични ефекти при лечението на мигрена...

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта - канцерогенеза: Проучвания за перорална канцерогенност на 

ризатриптан са проведени при мишки (100 седмици) и плъхове (106 седмици) при дози до ...

14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

14.1 Възрастни - Ефикасността на таблетките ризатриптан бензоат е установена в четири многоцентрови, рандомизирани, плацебо-

контролирани проучвания. Пациентите, включени в тези проучвания, са предимно жени...

16 КАК СЕ ДОСТАВКА/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

Ризатриптан бензоат орално разпадащи се таблетки се предлагат в дози от 5 mg и 10 mg, съдържащи 
7,265 mg или 14,53 mg ризатриптан бензоат, USP еквивалентен на 5 mg или 10 mg ...

17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Посъветвайте пациента да прочете одобреното от FDA етикетиране на пациента (информация за пациента). Риск от 

миокардна исхемия и/или инфаркт, ангина на Принцметал, други събития, свързани с вазоспазъм и...

НЕКЛАСИФИРАН РАЗДЕЛ SPL

Произведено от: Natco Pharma Limited, Котур-509228, Индия. Разпределено от: Breckenridge 

Pharmaceutical, Inc., Берлин, CT 06037 - Rev.: Feb/2020 - 346190

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
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РИЗАТРИПТАН БЕНЗОАТ (ръж" за trip' tan ben' zoe ate) ОРАЛНО ДЕЗИНТЕГРИРАЩИ ТАБЛЕТКИ - 5 mg и 10 mg - Прочетете тази 

информация за пациента, преди да започнете да приемате ризатриптан бензоат и всеки път, когато...

ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛ - 5 MG ТАБЛЕТКИ БЛИСТЕРНА ОПАКОВКА КАРТОНА

NDC 51991-362-78 - Ризатриптан бензоат перорално - разпадащи се таблетки - 5 mg* ФАРМАЦЕВТ: Раздайте 

придружаващата листовка с информация за пациента на всеки пациент. ПРИЛАГНЕТЕ ЕТИКЕТА ЗА АПТЕКА ТУК - 

breckenridge ...

ОСНОВЕН ДИСПЛЕЙ ПАНЕЛ - 10 MG ТАБЛЕТКИ БЛИСТЕРНА ОПАКОВКА КАРТОНА

NDC 51991-363-78 - Ризатриптан бензоат перорално - разпадащи се таблетки - 10 mg* ФАРМАЦЕВТ: Раздайте 

придружаващата листовка с информация за пациента на всеки пациент. ПРИЛАГНЕТЕ ЕТИКЕТА ЗА АПТЕКА ТУК - 

breckenridge ...

СЪСТАВКИ И ВЪНШЕН вид

Информация за продукта

ВИЖТЕ ВСИЧКИ РАЗДЕЛИ

НАМЕРЕТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ(достъпно също вляво меню )

БЕЗОПАСНОСТ

Докладвайте нежелани събития ,FDA отзовава безопасността ,Наличие в майчиното мляко

СВЪРЗАНИ РЕСУРСИ

Medline Plus ,Клинични проучвания ,PubMed ,Резюме на биохимични данни

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОЗИ НАРКОТИК

Вижте архивите с етикети ,RxNorm ,Вземете RSS емисия на етикета ,Преглед на NDC код(ове) НОВО!
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