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BEKIJK ALLE SECTIES

HOOGTEPUNTEN VAN VOORSCHRIFTINFORMATIE

Deze hoogtepunten bevatten niet alle informatie die nodig is om RIZATRIPTAN BENZOATE ORAAL 

DESINTEGRERENDE TABLETTEN veilig en effectief te gebruiken. Zie volledige voorschrijfinformatie voor 

RIZATRIPTAN BENZOATE ...

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave

1 INDICATIES EN GEBRUIK

Rizatriptanbenzoaat oraal uiteenvallende tabletten zijn geïndiceerd voor de acute behandeling van migraine met of zonder 

aura bij volwassenen en bij pediatrische patiënten van 6 tot 17 jaar. Beperkingen van...

2 DOSERING EN TOEDIENING

2.1 Doseringsinformatie bij volwassenen - De aanbevolen startdosering van oraal uiteenvallende 

rizatriptanbenzoaattabletten is 5 mg of 10 mg voor de acute behandeling van migraine bij volwassenen. De ...

3 DOSERINGSVORMEN EN KRACHTEN

Rizatriptanbenzoaat oraal uiteenvallende tabletten - De 5 mg tabletten zijn witte tot gebroken witte, ronde, niet-

omhulde tabletten, met de inscriptie "5" aan de ene kant en glad aan de andere kant. De 10 mg tabletten...

4 CONTRA-INDICATIES

https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm?setid=cd03ee57-0fb8-4ddf-88e8-b1f953a593f8 1/3
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Rizatriptanbenzoaat oraal uiteenvallende tabletten zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met: Ischemische coronaire 

hartziekte (angina pectoris, voorgeschiedenis van myocardinfarct of gedocumenteerde stille ...

5 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

5.1 Myocardischemie, myocardinfarct en Prinzmetal-angina - Rizatriptanbenzoaat mag niet worden 
gegeven aan patiënten met ischemische of vasospastische coronaire hartziekte. Er zijn ...

6 ONGEWENSTE REACTIES

De volgende bijwerkingen worden in meer detail besproken in andere secties van de etikettering: Myocardiale 

ischemie, myocardinfarct en Prinzmetal-angina (zie waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ...

7 DRUG-INTERACTIES

7.1 Propranolol - De dosis rizatriptanbenzoaat moet worden aangepast bij patiënten die met propranolol worden behandeld, 

aangezien is aangetoond dat propranolol de plasma-AUC van rizatriptan met 70% verhoogt (zie Dosering ...

8 GEBRUIK BIJ SPECIFIEKE POPULATIES

8.1 Zwangerschap - Risicosamenvatting - Beschikbare gegevens bij de mens over het gebruik van oraal desintegrerende 

tabletten rizatriptanbenzoaat bij zwangere vrouwen zijn niet voldoende om conclusies te trekken over ...

10 OVERDOSERING

Tijdens klinische onderzoeken bij volwassenen zijn geen overdoseringen van rizatriptanbenzoaat gemeld. Sommige volwassen 

patiënten die 40 mg rizatriptanbenzoaat kregen, hetzij een enkele dosis, hetzij als twee doses met een …

11 BESCHRIJVING:

Rizatriptanbenzoaat oraal uiteenvallende tabletten bevatten rizatriptanbenzoaat, een selectieve 5-

hydroxytryptamine1B/1D (5-HT1B/1D)-receptoragonist. Rizatriptanbenzoaat wordt chemisch beschreven als ...

12 KLINISCHE FARMACOLOGIE

12.1 Werkingsmechanisme - Rizatriptan bindt met hoge affiniteit aan menselijke gekloonde 5-HT1B/1D-receptoren. 

Rizatriptanbenzoaat oefent vermoedelijk zijn therapeutische effecten uit bij de behandeling van migraine ...

13 NIET-KLINISCHE TOXICOLOGIE

13.1 Carcinogenese, mutagenese, verminderde vruchtbaarheid - Carcinogenese: orale carcinogeniteitsonderzoeken van 

rizatriptan werden uitgevoerd bij muizen (100 weken) en ratten (106 weken) in doses tot ...

14 KLINISCHE STUDIES

14.1 Volwassenen - De werkzaamheid van rizatriptanbenzoaattabletten is vastgesteld in vier multicenter, gerandomiseerde, 

placebogecontroleerde onderzoeken. De patiënten die deelnamen aan deze onderzoeken waren voornamelijk vrouwen...

16 HOE GELEVERD/OPSLAG EN BEHANDELING

Rizatriptan-benzoaat oraal uiteenvallende tabletten zijn verkrijgbaar in sterkten van 5 mg en 10 mg die 7,265 mg 
of 14,53 mg rizatriptanbenzoaat bevatten, USP equivalent aan 5 mg of 10 mg ...

17 INFORMATIE VOOR PATINTCOUNSELING

Adviseer de patiënt om de door de FDA goedgekeurde patiëntetikettering (Patiëntinformatie) te lezen. Risico op 

myocardischemie en/of infarct, Prinzmetal-angina, andere vasospasme-gerelateerde gebeurtenissen en ...

SPL NIET-GECLASSIFICEERDE SECTIE
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RIZATRIPTAN BENZOAAT (rogge" za trip' tan ben' zoe ate) ORAAL DESINTEGRERENDE TABLETTEN - 5 mg en 10 mg - Lees deze 

patiënteninformatie voordat u begint met het innemen van rizatriptanbenzoaat en elke keer dat u ...

BELANGRIJKSTE DISPLAYPANEEL - VERPAKKING VAN 5 MG TABLET BLISTERVERPAKKING

NDC 51991-362-78 - Rizatriptan Benzoate Oraal - Desintegrerende tabletten - 5 mg* APOTHEKER: 
Verstrek de bijbehorende patiëntenbijsluiter aan elke patiënt. PAS HIER APOTHEEKLABEL AAN - 
breckenridge ...

BELANGRIJKSTE DISPLAYPANEEL - VERPAKKING VAN 10 MG TABLET BLISTERVERPAKKING

NDC 51991-363-78 - Rizatriptan Benzoate Oraal - Desintegrerende tabletten - 10 mg* APOTHEKER: 
Verstrek de bijbehorende patiëntenbijsluiter aan elke patiënt. PAS HIER APOTHEEKLABEL AAN - 
breckenridge ...

INGREDINTEN EN UITERLIJK

Productinformatie
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VIND AANVULLENDE BRONNEN(ook verkrijgbaar in delinkermenu )

VEILIGHEID

Bijwerkingen melden ,FDA veiligheidsherinneringen ,Aanwezigheid in moedermelk

VERWANTE BRONNEN

Medline Plus ,Klinische proeven ,PubMed ,Samenvatting biochemische gegevens

MEER INFORMATIE OVER DEZE DRUG

Labelingarchieven bekijken ,RxNorm ,Label RSS-feed ophalen ,NDC-code(s) bekijken NIEUWE!
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