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Ropinirol
pronunțat ca (roe pin' i role)

de ce este prescris acest medicament?

Ropinirole is used alone or with other medications to treat the symptoms of Parkinson's disease (PD; a disorder 
of the nervous system that causes difficulties with movement, muscle control, and balance), including shaking 
of parts of the body, stiffness, slowed movements, and problems with balance. Ropinirole is also used to treat 
restless legs syndrome (RLS or Ekbom syndrome; a condition that causes discomfort in the legs and a strong 
urge to move the legs, especially at night and when sitting or lying down). Ropinirole is in a class of medications 
called dopamine agonists. It works by acting in place of dopamine, a natural substance in the brain that is 
needed to control movement.

ow should this medicine be used?

Ropinirolul se prezintă sub formă de comprimat și comprimat cu eliberare prelungită (cu acțiune prelungită) pentru administrare pe cale 

orală. Ropinirolul poate fi luat cu alimente pentru a preveni tulburările de stomac. Când ropinirolul este utilizat pentru tratarea bolii 

Parkinson, comprimatul obișnuit se ia de obicei de trei ori pe zi, iar comprimatul cu eliberare prelungită se ia o dată pe zi. Când ropinirolul 

este utilizat pentru a trata sindromul picioarelor neliniştite, comprimatul obişnuit se ia de obicei o dată pe zi, cu 1 până la 3 ore înainte de 

culcare. Ropinirol comprimate cu eliberare prelungită nu este utilizat pentru a trata sindromul picioarelor neliniştite. Luați ropinirol 

aproximativ la aceeași oră(e) 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 ropinirol exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin 

sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Există și alte medicamente care au denumiri similare cu numele de marcă pentru ropinirol. Ar trebui să vă 

asigurați că primiți ropinirol și nu unul dintre medicamentele similare de fiecare dată când completați rețeta. 

Asigurați-vă că rețeta pe care vi-o dă medicul dumneavoastră este clară și ușor de citit. Ar trebui să știți numele 

medicamentului dumneavoastră și de ce îl luați. Dacă credeți că vi s-a administrat un medicament greșit, discutați 

cu farmacistul. Nu luați niciun medicament decât dacă sunteți sigur că este medicamentul prescris de medicul 

dumneavoastră.

Înghițiți comprimatele cu eliberare prelungită întregi; nu le despicați, mestecați sau zdrobiți.

Medicul dumneavoastră vă va începe să utilizați o doză mică de ropinirol și vă va crește treptat doza pentru a vă ajuta să 

vă controlați simptomele. Dacă luați ropinirol pentru a trata boala Parkinson, medicul dumneavoastră probabil că nu vă 

va crește doza mai des decât o dată pe săptămână. Dacă luați ropinirol pentru a trata picioarele neliniştite
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sindrom, medicul dumneavoastră vă va crește probabil doza după 2 zile, din nou la sfârșitul primei săptămâni și apoi nu mai des 

de o dată pe săptămână. Poate dura câteva săptămâni până când ajungeți la o doză care funcționează pentru dumneavoastră. 

Dacă luați ropinirol pentru a trata sindromul picioarelor neliniştite, este posibil să primiţi o trusă de pornire care conţine 

comprimate în doze crescătoare care trebuie luate în primele 2 săptămâni de tratament. Doza de medicament de care veți avea 

nevoie depinde de cât de bine răspunde organismul dumneavoastră la medicamente și poate fi diferită de dozele conținute în kit. 

Medicul dumneavoastră vă va spune cum să utilizați trusa și dacă trebuie să luați toate comprimatele pe care le conține. Urmați 

cu atenție instrucțiunile medicului dumneavoastră.

Ropinirolul controlează simptomele bolii Parkinson și ale sindromului picioarelor neliniştite, dar nu vindecă aceste 

afecţiuni. Continuați să luați ropinirol chiar dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați ropinirol fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră. Dacă luați ropinirol și încetați brusc să luați medicamentul, este posibil să aveți febră, rigiditate 

musculară, transpirație, confuzie, durere, lipsă de interes sau îngrijorare pentru activitățile obișnuite sau pentru 

lucrurile care vă pasă de obicei, anxietate, depresie, oboseală, dificultate adormit sau rămâne adormit și alte 

simptome. Dacă medicul dumneavoastră vă cere să încetați să luați ropinirol, probabil că medicul dumneavoastră vă 

va scădea doza treptat, în decurs de 7 zile.

Dacă încetați să luați ropinirol din orice motiv, nu începeți să luați din nou medicamentul fără a discuta cu medicul 

dumneavoastră. Medicul dumneavoastră va dori probabil să vă mărească din nou doza treptat.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

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 ropinirol,

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

comprimatelor de ropinirol sau comprimatelor cu eliberare prelungită. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru o listă de 

ingrediente din comprimatele de ropinirol cu   eliberare obișnuită sau prelungită.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 
Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: antidepresive ("elevitori de dispoziție"); antipsihotice 
(medicamente pentru boli mintale); cimetidină (Tagamet, Tagamet HB); antibiotice fluorochinolone cum ar fi 
ciprofloxacina (Cipro) și norfloxacina (Noroxin); fluvoxamină (Luvox); terapie de substituție hormonală și contraceptive 
hormonale (pilule contraceptive, plasturi, inele și injecții); insulină; lansoprazol (Prevacid); levodopa (la Sinemet, la 
Stalevo); medicamente pentru anxietate și convulsii; medicamente care provoacă somnolență; metoclopramidă 
(Reglan); mexiletină (Mexitil); modafanil (Provigil); nafcilină; omeprazol (Prilosec, Zegerid); sedative; somnifere; și 
tranchilizante. Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 
monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare. Asigurați-vă că spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului 
dacă încetați să luați orice medicamente în timp ce luați ropinirol.

spuneți medicului dumneavoastră dacă ați avut vreodată un impuls de a juca de noroc care a fost greu de controlat și dacă 
aveți sau ați avut vreodată somnolență neașteptată în timpul zilei sau o tulburare de somn, alta decât sindromul picioarelor 
neliniştite; tensiune arterială ridicată sau scăzută; o tulburare psihotică (boală mintală care provoacă gândire sau percepții 
anormale); sau boli ale inimii, ficatului sau rinichilor.
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spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați 

ropinirol, adresați-vă medicului dumneavoastră. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați. Ropinirolul poate 

reduce cantitatea de lapte matern.

trebuie să știți că ropinirolul vă poate provoca somnolență sau vă poate face să adormiți brusc în timpul 
activităților zilnice obișnuite. Este posibil să nu vă simțiți somnolent sau să aveți alte semne de avertizare înainte 
de a adormi brusc. Nu conduceți o mașină, nu utilizați utilaje, nu lucrați la înălțime și nu participați la activități 
potențial periculoase la începutul tratamentului până când nu știți cum vă afectează medicamentul. Dacă adormi 
brusc în timp ce faci ceva, cum ar fi să te uiți la televizor, să vorbești, să mănânci sau să mergi într-o mașină, sau 
dacă devii foarte somnolent, mai ales în timpul zilei, sună-ți medicul. Nu conduceți vehicule, nu lucrați în locuri 
înalte și nu utilizați utilaje până nu discutați cu medicul dumneavoastră.

amintiți-vă că alcoolul poate adăuga somnolență cauzată de acest medicament. Spuneți medicului dumneavoastră dacă beți 
în mod regulat băuturi alcoolice.

spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați produse din tutun. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă începeți sau încetați să 
fumați în timpul tratamentului cu ropinirol. Fumatul poate reduce eficacitatea acestui medicament.

Trebuie să știți că unele persoane care au luat sau au folosit medicamente precum ropinirolul au dezvoltat impulsuri intense 
sau comportamente care erau compulsive sau neobișnuite pentru ei, cum ar fi jocurile de noroc, impulsurile sau 
comportamentele sexuale crescute, cumpărăturile excesive și mâncatul excesiv. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă 
aveți un impuls greu de controlat de a juca de noroc, aveți un impuls intens de a face cumpărături, mâncați, face sex sau 
pariați sau nu vă puteți controla comportamentul. Spuneți-le membrilor familiei despre acest risc, astfel încât să poată suna 
medicul chiar dacă nu vă dați seama că jocurile de noroc sau orice alte îndemnuri intense sau comportamente neobișnuite au 
devenit o problemă.

trebuie să știți că ropinirolul poate provoca amețeli, amețeli, greață sau transpirație atunci când vă treziți prea 
repede din poziție șezând sau culcat. Acest lucru este mai frecvent atunci când începeți să luați ropinirol sau cu 
o creștere a dozei de ropinirol. Pentru a evita această problemă, ridică-te încet de pe scaun sau din pat, 
sprijinindu-ți picioarele pe podea câteva minute înainte de a te ridica.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă luați obișnuit comprimate de ropinirol pentru a trata boala Parkinson și omiteți o doză, luați doza uitată 

imediat ce vă amintiți. Cu toate acestea, dacă este aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza 

omisă și continuați programul obișnuit de dozare.

Dacă luați comprimate obișnuite de ropinirol pentru a trata sindromul picioarelor nelinistite și omiteți o doză, săriți 

peste doza omisă. Luați doza obișnuită cu 1 până la 3 ore înainte de următoarea culcare. Nu dublați doza următoare 

pentru a compensa doza omisă.

Dacă luați comprimate de ropinirol cu   eliberare prelungită pentru a trata boala Parkinson și omiteți o doză, luați 

doza uitată imediat ce vă amintiți. Reveniți la programul obișnuit de dozare a doua zi. Cu toate acestea, dacă este 

aproape timpul pentru următoarea doză, săriți peste doza omisă și continuați programul obișnuit de dozare. Nu luați 

o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?
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Ropinirolul poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături

dureri de stomac

arsuri la stomac sau gaze

diaree

constipație

scaderea poftei de mancare

pierdere în greutate

ameţeală

somnolenţă

oboseală

slăbiciune

durere de cap

transpirație sau înroșire

confuzie

dificultăți de amintire sau de concentrare

anxietate

mișcări necontrolate, bruște ale corpului

tremurarea unei părți a corpului pe care nu o puteți controla

scăderea sensibilității (răspunsului) la atingere

nevoie frecventă sau urgentă de a urina

dificultate la urinare sau durere la urinare

la bărbați, dificultăți de a obține sau de a menține o erecție

dureri de spate, musculare sau articulare

durere, arsură, amorțeală sau furnicături în mâini sau picioare

umflarea mâinilor, brațelor, picioarelor, gleznelor sau picioarelor inferioare

gură uscată

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre următoarele simptome, sunați imediat 
medicului dumneavoastră:

halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

simțindu-se neobișnuit de suspicios față de ceilalți
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confuzie

comportament agresiv sau neprietenos

având gânduri sau convingeri ciudate care nu au nicio bază în realitate

agitaţie

leșin

dureri în piept

bătăi ale inimii lente, rapide sau neregulate

eczemă

urticarie

mâncărime

umflarea feței, buzelor, gurii, limbii sau gâtului

dificultăți de respirație

dificultate la înghițire sau la respirație

vedere dublă sau alte modificări ale vederii

Unii oameni care iau ropinirol și alte medicamente similare au dezvoltat modificări fibrotice (cicatrici sau îngroșare) 

în plămâni și valvele cardiace. Nu se știe încă dacă această problemă este cauzată de ropinirol. Discutați cu medicul 

dumneavoastră despre riscul de a lua acest medicament.

Ropinirolul 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 lumina directă a soarelui, exces 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 nu lăsați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi dispozitivele 

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

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698013.html 5/7

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p


15.04.22, ora 11:17 Ropinirol: MedlinePlus informații despre medicamente

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:

greaţă

vărsături

ameţeală

leșin

halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

coşmaruri

somnolenţă

confuzie

transpiraţie

frica când se află într-un spațiu mic sau închis

mișcări ale corpului greu de controlat

bătăi rapide, neregulate sau puternice ale inimii

dureri în piept

slăbiciune

tuse

agitaţie

ce alte informatii ar trebui sa stiu?

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 (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.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698013.html 6/7

http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


15.04.22, ora 11:17 Ropinirol: MedlinePlus informații despre medicamente

nume rand

Reechipați®¶

Reechipați®XL¶

¶ -Acest produs de marcă nu mai este pe piață. Pot fi disponibile alternative generice.
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