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Roflumilast
pronunțat ca (roe flue' mi last)

de ce este prescris acest medicament?

Roflumilast este utilizat la persoanele cu boală pulmonară obstructivă cronică severă (BPOC; un grup de boli care 

afectează plămânii și căile respiratorii) pentru a reduce numărul de episoade sau agravarea simptomelor BPOC. 

Roflumilast face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai fosfodiesterazei. Acționează prin scăderea 

umflăturilor plămânilor.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Roflumilast se prezintă sub formă de comprimat pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente o dată pe zi. Luați roflumilast 

aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați roflumilast exact așa cum este indicat. Nu 

luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Nu utilizați roflumilast pentru a trata atacurile bruște de probleme de respirație. Discutați cu medicul dumneavoastră despre utilizarea 

altor medicamente pentru a trata simptomele unei probleme bruște de respirație.

Roflumilast poate controla BPOC, dar nu o vindecă. Continuați să luați roflumilast chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să 

luați roflumilast fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Medicul sau farmacistul vă vor oferi fișa de informații pentru pacient a producătorului (Ghidul de medicamente) atunci când 

începeți tratamentul cu roflumilast și de fiecare dată când vă reumpleți rețeta. Citiți cu atenție informațiile și adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă aveți întrebări. De asemenea, puteți vizita site-ul web al producătorului 

pentru a obține Ghidul de medicamente.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua roflumilast,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la roflumilast, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor de roflumilast. Întrebați-vă farmacistul sau consultați Ghidul de medicamente pentru o listă a 

ingredientelor.
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spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: carbamazepină (Tegretol), cimetidină (Tagamet), enoxacin (nu este disponibil în SUA), 
eritromicină (EES, E-Mycin, Erythrocin), fluvoxamină, ketoconazol (Nizoral), fenobarbital, fenitoină ( Dilantin), rifampicină și 
anumite contraceptive orale („pilule contraceptive”). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de 
medicamente sau să vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți boală hepatică. Medicul dumneavoastră vă poate spune să nu luați roflumilast.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată antecedente de afecțiuni mintale, inclusiv depresie; gânduri despre 

vătămarea sau sinuciderea dvs. sau despre planificarea sau încercarea de a face acest lucru; îngrijorare extremă; sau alte schimbări 

neobișnuite în comportamentul sau starea ta de spirit. Discutați cu medicul dumneavoastră despre riscurile de a lua roflumilast.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în 

timp ce luați Roflumilast, adresați-vă medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că sănătatea dumneavoastră mintală se poate schimba în moduri neașteptate în timpul tratamentului cu roflumilast. 

Dumneavoastră, familia dumneavoastră sau îngrijitorul dumneavoastră trebuie să vă adresați imediat medicului dumneavoastră dacă 

prezentați oricare dintre următoarele simptome noi sau o agravare a acestor simptome: dificultăți de a adormi sau de a rămâne 

adormit; depresie; te gândești să te rănești sau să te sinucizi, sau să plănuiești sau să încerci să faci asta; îngrijorare extremă; agitaţie; 

sau schimbări de dispoziție. Asigurați-vă că familia sau îngrijitorul dumneavoastră știu că aceste simptome pot fi grave, astfel încât să 

poată suna medicul dacă nu puteți căuta tratament pe cont propriu.

trebuie să știți că roflumilast poate provoca pierderea în greutate. Greutatea dumneavoastră trebuie verificată în mod regulat de 

către medicul dumneavoastră și, de asemenea, trebuie să vă verificați greutatea în mod regulat în timpul tratamentului cu 

roflumilast. Dacă observați că slăbiți, sunați la medicul dumneavoastră.

hat special dietary instructions should I follow?

Unless your doctor tells you otherwise, continue your normal diet.

hat should I do if I forget a dose?

Take the missed dose as soon as you remember it. However, if it is almost time for the next dose, skip the 
missed dose and continue your regular dosing schedule. Do not take a double dose to make up for a missed 
one.

hat side effects can this medication cause?

Roflumilast may cause side effects. Tell your doctor if any of these symptoms are 
severe or do not go away:

diarrhea

nausea

dizziness

headache

back pain

muscle spasm

decrease in appetite
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uncontrollable shaking of a part of your body

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă prezentați oricare dintre simptomele enumerate în secțiunea PRECAUȚII 

SPECIALE, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

Roflumilast poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce luați 

acest medicament.

Dacă aveți o reacție secundară gravă, dumneavoastră sau medicul dumneavoastră puteți trimite un raport online programului 

MedWatch de raportare a evenimentelor adverse al Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) sau la telefon 
(1-800-332-1088).

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii și 

alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai bun 

mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau contactați 

departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați site-ul FDA 

privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe informații dacă 

nu aveți acces la un program de preluare.

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar 

copiii mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță 

și plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include:

durere de cap

ameţeală

amețeli

piele rece, moale

bătăi rapide ale inimii

ce alte informatii ar trebui sa stiu?
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Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți despre 

reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte suplimente alimentare. Ar trebui 

să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat într-un spital. De asemenea, este o 

informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Daliresp®
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