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ropinirol
(roe pin' i rolü) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Ropinirol, Parkinson hastalığının (PD; hareket, kas kontrolü ve dengede zorluklara neden olan bir sinir 
sistemi bozukluğu) semptomlarını tedavi etmek için tek başına veya diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. ve 
denge sorunları. Ropinirol ayrıca huzursuz bacak sendromunu (RLS veya Ekbom sendromu; 
bacaklarda rahatsızlığa ve özellikle geceleri ve otururken veya uzanırken bacakları hareket ettirmeye 
yönelik güçlü bir dürtüye neden olan bir durum) tedavi etmek için kullanılır. Ropinirol, dopamin 
agonistleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyinde hareketi kontrol etmek için gerekli olan doğal bir 
madde olan dopamin yerine etki ederek çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Ropinirol, bir tablet ve ağızdan alınacak uzun süreli (uzun etkili) bir tablet olarak gelir. Mide rahatsızlığını 
önlemek için ropinirol yiyeceklerle birlikte alınabilir. Parkinson hastalığını tedavi etmek için ropinirol 
kullanıldığında, normal tablet genellikle günde üç kez alınır ve uzatılmış salımlı tablet günde bir kez alınır. 
Ropinirol huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için kullanıldığında, normal tablet genellikle günde bir kez, 
yatmadan 1 ila 3 saat önce alınır. Ropinirol uzatılmış salımlı tabletler, huzursuz bacak sendromunu tedavi 
etmek için kullanılmaz. Ropinirol'ü her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice 
izleyin ve anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Ropinirol'ü 
aynen anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Ropinirol markasına benzer isimlere sahip başka ilaçlar da vardır. Reçetenizi her doldurduğunuzda 
benzer ilaçlardan değil, ropinirol aldığınızdan emin olmalısınız. Doktorunuzun size verdiği 
reçetenin net ve okunması kolay olduğundan emin olun. İlacınızın adını ve neden aldığınızı 
bilmelisiniz. Size yanlış ilaç verildiğini düşünüyorsanız, eczacınızla konuşun. Doktorunuzun verdiği 
ilaç olduğundan emin olmadıkça herhangi bir ilaç almayınız.

Uzatılmış salımlı tabletleri bütün olarak yutunuz; bölmeyin, çiğnemeyin veya ezmeyin.

Doktorunuz size düşük dozda ropinirol ile başlayacak ve semptomlarınızı kontrol altına almanıza yardımcı olmak için dozunuzu 

kademeli olarak artıracaktır. Parkinson hastalığını tedavi etmek için ropinirol alıyorsanız, doktorunuz muhtemelen dozunuzu 

haftada bir defadan daha sık artırmayacaktır. Huzursuz bacakları tedavi etmek için ropinirol alıyorsanız
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sendromunda, doktorunuz muhtemelen 2 gün sonra, yine ilk haftanın sonunda ve daha sonra haftada 
birden fazla olmamak üzere dozunuzu artıracaktır. Sizin için uygun olan doza ulaşmanız birkaç hafta 
sürebilir. Huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için ropinirol alıyorsanız, tedavinizin ilk 2 haftasında 
alınacak artan dozlarda tabletler içeren bir başlangıç   kiti alabilirsiniz. İhtiyacınız olacak ilaç dozu, 
vücudunuzun ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğine bağlıdır ve kitte bulunan dozlardan farklı olabilir. 
Doktorunuz kiti nasıl kullanacağınızı ve içerdiği tüm tabletleri almanız gerekip gerekmediğini size 
söyleyecektir. Doktorunuzun talimatlarını dikkatlice izleyin.

Ropinirol, Parkinson hastalığı ve huzursuz bacak sendromunun semptomlarını kontrol eder ancak bu 
durumları iyileştirmez. Kendinizi iyi hissetseniz bile ropinirol almaya devam edin. Doktorunuzla konuşmadan 
ropinirol almayı bırakmayınız. Ropinirol alıyorsanız ve aniden ilacı almayı bırakırsanız, ateş, kas sertliği, terleme, 
kafa karışıklığı, ağrı, olağan faaliyetlere veya genellikle önemsediğiniz şeylere karşı ilgisizlik veya ilgisizlik, 
anksiyete, depresyon, yorgunluk, zorluk yaşayabilirsiniz. uykuya dalma veya uykuda kalma ve diğer 
semptomlar. Doktorunuz sizden ropinirol almayı bırakmanızı isterse, muhtemelen dozunuzu 7 gün içinde 
kademeli olarak azaltacaktır.

Herhangi bir nedenle ropinirol almayı bırakırsanız, doktorunuzla konuşmadan ilacı tekrar almaya başlamayınız. 

Doktorunuz muhtemelen dozunuzu kademeli olarak tekrar artırmak isteyecektir.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.

bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Ropinirol almadan önce,

ropinirol, diğer ilaçlar veya ropinirol tabletleri veya uzun salımlı tabletlerdeki bileşenlerden herhangi birine 
alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. Ropinirol düzenli veya uzun süreli salimli tabletlerdeki 
bileşenlerin bir listesi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
antidepresanlar ('ruh hali yükselticileri'); antipsikotikler (akıl hastalıkları için ilaçlar); simetidin (Tagamet, 
Tagamet HB); siprofloksasin (Cipro) ve norfloksasin (Noroxin) gibi florokinolon antibiyotikler; 
fluvoksamin (Luvox); hormon replasman tedavisi ve hormonal kontraseptifler (doğum kontrol hapı, 
yamalar, halkalar ve enjeksiyonlar); insülin; lansoprazol (Prevacid); levodopa (Sinemet'te, Stalevo'da); 
anksiyete ve nöbetler için ilaçlar; uyuşukluğa neden olan ilaçlar; metoklopramid (Reglan); meksiletin 
(Mexitil); modafanil (Provigil); nafsilin; omeprazol (Prilosec, Zegerid); sakinleştirici; uyku hapları; ve 
sakinleştiriciler. Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle 
izlemesi gerekebilir. Ropinirol kullanırken herhangi bir ilaç almayı bırakırsanız doktorunuza veya 
eczacınıza söyleyiniz.

Kontrol edilmesi zor bir kumar oynama dürtünüz olduysa ve gündüz beklenmedik uyku hali ya da huzursuz 
bacak sendromu dışında bir uyku bozukluğunuz olduysa ya da olduysa doktorunuza söyleyiniz; yüksek veya 
düşük tansiyon; psikotik bozukluk (anormal düşünce veya algılara neden olan akıl hastalığı); veya kalp, 
karaciğer veya böbrek hastalığı.
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Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ropinirol alırken hamile 
kalırsanız doktorunuzu arayın. Ayrıca emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ropinirol anne sütünüzün 
miktarını azaltabilir.

ropinirolün sizi uyuşuk hale getirebileceğini veya normal günlük aktiviteleriniz sırasında aniden uykuya dalmanıza 
neden olabileceğini bilmelisiniz. Aniden uykuya dalmadan önce uykulu hissetmeyebilir veya başka herhangi bir 
uyarı işareti görmeyebilirsiniz. Tedavinizin başlangıcında, ilacın sizi nasıl etkilediğini bilene kadar araba sürmeyin, 
makine kullanmayın, yüksekte çalışmayın veya potansiyel olarak tehlikeli faaliyetlere katılmayın. Televizyon 
izlemek, konuşmak, yemek yemek veya araba kullanmak gibi bir şey yaparken aniden uyuyakalırsanız veya 
özellikle gündüzleri çok uykunuz gelirse doktorunuzu arayın. Doktorunuzla konuşana kadar araba kullanmayın, 
yüksek yerlerde çalışmayın veya makine kullanmayın.

alkolün bu ilacın neden olduğu uyuşukluğu artırabileceğini unutmayın. Düzenli olarak alkollü içki 
içiyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Tütün ürünleri kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Ropinirol tedavisi sırasında sigara içmeye başlarsanız veya 
sigarayı bırakırsanız doktorunuzu arayın. Sigara içmek bu ilacın etkinliğini azaltabilir.

ropinirol gibi ilaçlar alan veya kullanan bazı kişilerin kumar, artan cinsel dürtü veya davranışlar, aşırı 
alışveriş ve aşırı yemek yeme gibi kendileri için zorlayıcı veya olağandışı yoğun dürtüler veya davranışlar 
geliştirdiğini bilmelisiniz. Kontrol edilmesi zor bir kumar oynama dürtünüz varsa, alışveriş yapmak, yemek 
yemek, seks yapmak veya kumar oynamak için yoğun dürtüleriniz varsa veya davranışlarınızı kontrol 
edemiyorsanız doktorunuzu arayın. Aile üyelerinize bu riskten bahsedin, böylece kumar oynamanızın veya 
diğer yoğun dürtülerinizin veya olağan dışı davranışlarınızın bir sorun haline geldiğini fark etmeseniz bile 
doktoru arayabilirler.

Oturur veya yatar pozisyondan çok hızlı kalktığınızda ropinirolün baş dönmesine, baş dönmesine, mide 
bulantısına veya terlemeye neden olabileceğini bilmelisiniz. Bu, ropinirol almaya ilk başladığınızda veya 
ropinirol dozunda bir artış olduğunda daha sık görülür. Bu sorunu önlemek için sandalyeden veya yataktan 
yavaşça kalkın, ayağa kalkmadan önce ayaklarınızı birkaç dakika yerde dinlendirin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Parkinson hastalığını tedavi etmek için düzenli olarak ropinirol tabletleri alıyorsanız ve bir dozu atlarsanız, 
unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu 
atlayın ve normal doz programınıza devam edin.

Huzursuz bacak sendromunu tedavi etmek için düzenli olarak ropinirol tabletleri alıyorsanız ve bir dozu atlarsanız, 

kaçırdığınız dozu atlayın. Normal dozunuzu bir sonraki yatma saatinizden 1 ila 3 saat önce alın. Kaçırılan dozu telafi etmek 

için bir sonraki dozu ikiye katlamayın.

Parkinson hastalığını tedavi etmek için uzun salımlı ropinirol tabletleri alıyorsanız ve bir dozu 
kaçırırsanız, unuttuğunuz dozu hatırladığınız anda alınız. Ertesi gün normal doz programınıza dönün. 
Ancak, bir sonraki dozun zamanı yaklaştıysa, kaçırdığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza 
devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a698013.html 3/7



15.04.22, 11:17 Ropinirol: MedlinePlus İlaç Bilgileri

Ropinirol yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya geçmiyorsa 
doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kusma

karın ağrısı

mide ekşimesi veya gaz

ishal

kabızlık

iştah azalması

kilo kaybı

baş dönmesi

uyuşukluk

yorgunluk

zayıflık

baş ağrısı

terleme veya kızarma

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

hatırlama veya konsantre olma zorluğu

endişe

kontrolsüz, ani vücut hareketleri

vücudunuzun kontrol edemediğiniz bir bölümünün sallanması

dokunma duyarlılığında azalma (tepki)

sık veya acil idrara çıkma ihtiyacı

idrar yaparken zorluk veya idrar yaparken ağrı

erkeklerde, bir ereksiyona ulaşmada veya bunu sürdürmede zorluk

sırt, kas veya eklem ağrısı

ellerde veya ayaklarda ağrı, yanma, uyuşma veya karıncalanma

ellerin, kolların, ayakların, ayak bileklerinin veya alt bacakların şişmesi

kuru ağız

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız, 
derhal doktorunuzu arayın:

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

diğerlerinden alışılmadık derecede şüpheli hissetmek
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bilinç bulanıklığı, konfüzyon

agresif veya düşmanca davranış

gerçekte hiçbir temeli olmayan garip düşüncelere veya inançlara sahip olmak

çalkalama

bayılma

göğüs ağrısı

yavaş, hızlı veya düzensiz kalp atışı

döküntü

kurdeşen

kaşıntı

yüz, dudaklar, ağız, dil veya boğazın şişmesi

nefes darlığı

yutma veya nefes almada zorluk

çift   görme veya görmedeki diğer değişiklikler

Ropinirol ve diğer benzer ilaçları alan bazı kişilerde akciğerlerinde ve kalp kapakçıklarında fibrotik değişiklikler 
(yara izi veya kalınlaşma) gelişmiştir. Bu sorunun ropinirolden kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz bilinmiyor. 
Bu ilacı almanın riski hakkında doktorunuzla konuşun.

Ropinirol başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Ciddi bir yan etki yaşarsanız, siz veya doktorunuz Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) MedWatch Olumsuz 
Olay Raporlama programına çevrimiçi olarak bir rapor gönderebilirsiniz.
(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) veya telefonla 
(1-800-332-1088).

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve doğrudan güneş ışığından, aşırı ısıdan ve nemden (banyoda değil) uzakta saklayın.

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcılar ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalerler için olanlar) çocuklara dirençli 

olmadığından ve tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir.
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küçük çocuklar kolayca açabilir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet kapaklarını 
kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir yerde.
http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri şunları içerebilir:

mide bulantısı

kusma

baş dönmesi

bayılma

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

kabuslar

uyuşukluk

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

terlemek

küçük veya kapalı bir alanda korku

kontrol edilmesi zor vücut hareketleri

hızlı, düzensiz veya vuran kalp atışı

göğüs ağrısı

zayıflık

öksürük

çalkalama

şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.
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rand isimleri

yeniden donatmak®¶

yeniden donatmak®XL¶

¶ -Bu markalı ürün artık piyasada yok. Genel alternatifler mevcut olabilir.

Son Revize - 02/15/2022

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, Inc. Sorumluluk Reddi
AHFS®Hasta İlaç Bilgileri™. © Telif Hakkı, 2022. Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği®, 4500 

Doğu-Batı Otoyolu, Süit 900, Bethesda, Maryland. Tüm hakları Saklıdır. çoğaltma
ticari kullanım için ASHP tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

Ulusal Tıp Kütüphanesi 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı

Ulusal Sağlık Enstitüleri

Sayfanın son güncellenme tarihi: 25 Mart 2022

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

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

