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Ropinirol
uttalas som (roe pin' i roll)

hur är denna medicin utskriven?

Ropinirol används ensamt eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla symptomen på Parkinsons 

sjukdom (PD; en störning i nervsystemet som orsakar svårigheter med rörelse, muskelkontroll och balans), inklusive 

skakningar av delar av kroppen, stelhet, långsamma rörelser, och problem med balansen. Ropinirol används även för 

att behandla restless legs syndrome (RLS eller Ekboms syndrom; ett tillstånd som orsakar obehag i benen och en 

stark längtan att röra på benen, särskilt på natten och när man sitter eller ligger ner). Ropinirol är i en klass av 

läkemedel som kallas dopaminagonister. Det fungerar genom att verka i stället för dopamin, ett naturligt ämne i 

hjärnan som behövs för att kontrollera rörelser.

hur ska detta läkemedel användas?

Ropinirol kommer som en tablett och en tablett med förlängd frisättning (långverkande) att ta genom munnen. 

Ropinirol kan tas tillsammans med mat för att förhindra magbesvär. När ropinirol används för att behandla 

Parkinsons sjukdom tas den vanliga tabletten vanligtvis tre gånger om dagen och tabletten med förlängd frisättning 

en gång dagligen. När ropinirol används för att behandla restless legs-syndrom, tas den vanliga tabletten vanligtvis 

en gång om dagen, 1 till 3 timmar före sänggåendet. Ropinirol depottabletter används inte för att behandla restless 

legs-syndrom. Ta ropinirol vid ungefär samma tid(er) varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och 

be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta ropinirol exakt enligt anvisningarna. Ta inte 

mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Det finns andra mediciner som har namn som liknar varumärket för ropinirol. Du bör vara säker 
på att du får ropinirol och inte någon av de liknande medicinerna varje gång du fyller på ditt 
recept. Se till att receptet som din läkare ger dig är tydligt och lätt att läsa. Du bör känna till 
namnet på din medicin och varför du tar den. Om du tror att du har fått fel medicin, prata med din 
apotekspersonal. Ta inte någon medicin om du inte är säker på att det är den medicin som din 
läkare har ordinerat.

Svälj tabletterna med förlängd frisättning hela; dela, tugga eller krossa dem inte.

Din läkare kommer att börja med en låg dos ropinirol och gradvis öka din dos för att hjälpa dig att kontrollera 

dina symtom. Om du tar ropinirol för att behandla Parkinsons sjukdom, kommer din läkare förmodligen inte att 

öka din dos oftare än en gång i veckan. Om du tar ropinirol för att behandla rastlösa ben
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syndrom kommer din läkare troligen att öka din dos efter 2 dagar, igen i slutet av den första veckan, och 
sedan inte oftare än en gång i veckan. Det kan ta flera veckor innan du når en dos som fungerar för dig. 
Om du tar ropinirol för att behandla restless legs syndrome kan du få ett startpaket som innehåller 
tabletter med ökande doser som ska tas under de första 2 veckorna av din behandling. Den dos av 
medicin du behöver beror på hur väl din kropp reagerar på medicinen och kan vara annorlunda än 
doserna i kitet. Din läkare kommer att tala om för dig hur du använder kitet och om du ska ta alla 
tabletter som det innehåller. Följ din läkares anvisningar noggrant.

Ropinirol kontrollerar symptomen på Parkinsons sjukdom och restless legs syndrom men botar inte 
dessa tillstånd. Fortsätt att ta ropinirol även om du mår bra. Sluta inte ta ropinirol utan att tala med 
din läkare. Om du tar ropinirol och du plötsligt slutar ta medicinen kan du uppleva feber, 
muskelstelhet, svettning, förvirring, smärta, ointresse eller oro för vanliga aktiviteter eller saker du 
brukar bry dig om, ångest, depression, trötthet, svårigheter somna eller sova och andra symtom. 
Om din läkare ber dig att sluta ta ropinirol, kommer din läkare troligen att minska din dos gradvis 
under 7 dagar.

Om du slutar ta ropinirol av någon anledning, börja inte ta medicinen igen utan att prata med din 
läkare. Din läkare kommer troligen att vilja öka din dos gradvis igen.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.

användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar ropinirol,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot ropinirol, andra mediciner eller något av 
innehållsämnena i ropinirol tabletter eller tabletter med förlängd frisättning. Fråga din läkare eller apotekspersonal om en 
lista över ingredienser i ropinirol tabletter med vanlig eller förlängd frisättning.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antidepressiva medel (”humörhöjningar”); antipsykotika (läkemedel mot psykisk ohälsa); cimetidin 
(Tagamet, Tagamet HB); fluorokinolonantibiotika såsom ciprofloxacin (Cipro) och norfloxacin (Noroxin); 
fluvoxamin (Luvox); hormonersättningsterapi och hormonella preventivmedel (p-piller, plåster, ringar 
och injektioner); insulin; lansoprazol (Prevacid); levodopa (i Sinemet, i Stalevo); mediciner för ångest 
och anfall; mediciner som orsakar dåsighet; metoklopramid (Reglan); mexiletin (Mexitil); modafanil 
(Provigil); nafcillin; omeprazol (Prilosec, Zegerid); lugnande medel; sömntabletter; och lugnande medel. 
Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig noggrant för biverkningar. 
Var noga med att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du slutar ta några mediciner medan 
du tar ropinirol.

tala om för din läkare om du någonsin har haft ett spelbehov som var svårt att kontrollera och om du har eller 
någonsin har haft oväntad sömnighet under dagtid eller en annan sömnstörning än restless legs syndrome; 
högt eller lågt blodtryck; en psykotisk störning (psykisk sjukdom som orsakar onormalt tänkande eller 
uppfattningar); eller hjärt-, lever- eller njursjukdom.
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tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du blir gravid medan du tar 
ropinirol, kontakta din läkare. Tala även om för din läkare om du ammar. Ropinirol kan minska 
mängden bröstmjölk.

du bör veta att ropinirol kan göra dig dåsig eller kan få dig att plötsligt somna under dina vanliga 
dagliga aktiviteter. Du kanske inte känner dig dåsig eller har några andra varningstecken innan 
du plötsligt somnar. Kör inte bil, använd inte maskiner, arbeta på höjden eller delta i potentiellt 
farliga aktiviteter i början av din behandling förrän du vet hur medicinen påverkar dig. Om du 
plötsligt somnar medan du gör något som att titta på tv, prata, äta eller åka bil, eller om du blir 
mycket dåsig, särskilt under dagtid, ring din läkare. Kör inte bil, arbeta på höga platser eller 
använd maskiner förrän du pratat med din läkare.

kom ihåg att alkohol kan öka dåsigheten som orsakas av denna medicin. Tala om för din läkare om du regelbundet 
dricker alkoholhaltiga drycker.

tala om för din läkare om du använder tobaksprodukter. Ring din läkare om du börjar eller slutar röka 
under din behandling med ropinirol. Rökning kan minska effektiviteten av denna medicin.

du bör veta att vissa personer som tog eller använde mediciner som ropinirol utvecklade intensiva drifter 
eller beteenden som var tvångsmässiga eller ovanliga för dem, som spel, ökade sexuella drifter eller 
beteenden, överdriven shopping och hetsätning. Ring din läkare om du har ett spelbehov som är svårt att 
kontrollera, om du har intensiva behov av att handla, äta, ha sex eller spela, eller om du inte kan 
kontrollera ditt beteende. Berätta för dina familjemedlemmar om denna risk så att de kan ringa läkaren 
även om du inte inser att ditt spelande eller andra intensiva drifter eller ovanliga beteenden har blivit ett 
problem.

du bör veta att ropinirol kan orsaka yrsel, yrsel, illamående eller svettning när du reser dig upp för 
snabbt från sittande eller liggande läge. Detta är vanligare när du först börjar ta ropinirol eller med 
en ökning av dosen av ropinirol. För att undvika detta problem, gå långsamt upp ur stolen eller 
sängen, vila fötterna på golvet i några minuter innan du reser dig upp.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du tar vanliga ropiniroltabletter för att behandla Parkinsons sjukdom och du missar en dos, ta den missade 

dosen så snart du kommer ihåg det. Men om det nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen 

och fortsätt ditt vanliga doseringsschema.

Om du tar vanliga ropinirol-tabletter för att behandla restless legs-syndrom och du missar en dos, hoppa över den 

missade dosen. Ta din vanliga dos 1 till 3 timmar före nästa läggdags. Dubbla inte nästa dos för att kompensera för 

den missade dosen.

Om du tar ropinirol-tabletter med förlängd frisättning för att behandla Parkinsons sjukdom och du missar en dos, ta 

den missade dosen så snart du kommer ihåg det. Återgå till ditt vanliga doseringsschema nästa dag. Men om det 

nästan är dags för nästa dos, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga doseringsschema. Ta inte 

dubbel dos för att kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?
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Ropinirol kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

illamående

kräkningar

magont

halsbränna eller gaser

diarre

förstoppning

minskad aptit

viktminskning

yrsel

dåsighet

trötthet

svaghet

huvudvärk

svettning eller rodnad

förvirring

svårigheter att komma ihåg eller att koncentrera sig

ångest

okontrollerade, plötsliga kroppsrörelser

skakning av en del av din kropp som du inte kan kontrollera

minskad känslighet (respons) för beröring

frekvent eller akut behov av att kissa

svårighet att kissa eller smärta vid kissning

hos män, svårigheter att uppnå eller bibehålla erektion

rygg-, muskel- eller ledvärk

smärta, sveda, domningar eller stickningar i händer eller fötter

svullnad av händer, armar, fötter, vrister eller underben

torr mun

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av följande symtom, 
kontakta din läkare omedelbart:

hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)

känner sig ovanligt misstänksam mot andra
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förvirring

aggressivt eller ovänligt beteende

har konstiga tankar eller föreställningar som inte har någon grund i verkligheten

agitation

svimning

bröstsmärta

långsam, snabb eller oregelbunden hjärtslag

utslag

nässelfeber

klåda

svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg

andnöd

svårigheter att svälja eller andas

dubbelseende eller andra förändringar i synen

Vissa personer som tar ropinirol och andra liknande mediciner har utvecklat fibrotiska förändringar 
(ärrbildning eller förtjockning) i sina lungor och hjärtklaffar. Det är ännu inte känt om detta problem orsakas 
av ropinirol. Tala med din läkare om risken med att ta detta läkemedel.

Ropinirol kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när 
du tar denna medicin.

Om du upplever en allvarlig biverkning kan du eller din läkare skicka en rapport till Food and Drug 
Administrations (FDA) MedWatch Biverkningsrapporteringsprogram online
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) eller per telefon (1-800-332- 
1088).

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från direkt solljus, överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och
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små barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och 
placera omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och 
räckhåll.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera:

illamående

kräkningar

yrsel

svimning

hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)

mardrömmar

dåsighet

förvirring

svettas

rädsla när du befinner dig i ett litet eller slutet utrymme

kroppsrörelser som är svåra att kontrollera

snabba, oregelbundna eller bultande hjärtslag

bröstsmärta

svaghet

hosta

agitation

hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Denna lista 
bör du ta med dig varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.
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rand namn

Requip®¶

Requip®XL¶

¶ -Denna märkesprodukt finns inte längre på marknaden. Generiska alternativ kan finnas tillgängliga.
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