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Ропинирол
произнася се като (roe pin' i role)

защо е предписано това лекарство?

Ропинирол се използва самостоятелно или с други лекарства за лечение на симптомите на болестта на Паркинсон (PD; 

нарушение на нервната система, което причинява затруднения с движението, мускулния контрол и баланса), включително 

треперене на части от тялото, скованост, забавени движения, и проблеми с баланса. Ропинирол се използва също за 

лечение на синдром на неспокойните крака (RLS или синдром на Ekbom; състояние, което причинява дискомфорт в 

краката и силно желание за движение на краката, особено през нощта и когато седите или легнете). Ропинирол е в клас 

лекарства, наречени допаминови агонисти. Той действа, като действа вместо допамин, естествено вещество в мозъка, 

което е необходимо за контролиране на движението.

как трябва да се използва това лекарство?

Ропинирол се предлага като таблетка и таблетка с удължено освобождаване (продължително действие), за да се приема през устата. 

Ропинирол може да се приема с храна, за да се предотврати стомашно разстройство. Когато ропинирол се използва за лечение на 

болестта на Паркинсон, обикновената таблетка обикновено се приема три пъти дневно, а таблетката с удължено освобождаване се 

приема веднъж дневно. Когато ропинирол се използва за лечение на синдром на неспокойните крака, обикновената таблетка обикновено 

се приема веднъж дневно, 1 до 3 часа преди лягане. Ропинирол таблетки с удължено освобождаване не се използват за лечение на 

синдром на неспокойните крака. Приемайте ропинирол приблизително по едно и също време всеки ден. Следвайте внимателно 

указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте 

ропинирол точно както е указано. Не приемайте повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от 

Вашия лекар.

Има и други лекарства, които имат имена, подобни на името на марката за ропинирол. Трябва да сте сигурни, че 

получавате ропинирол, а не едно от подобните лекарства всеки път, когато попълвате рецептата си. Уверете се, 

че рецептата, която Вашият лекар Ви дава, е ясна и лесна за четене. Трябва да знаете името на вашето лекарство 

и защо го приемате. Ако смятате, че сте получили грешно лекарство, говорете с вашия фармацевт. Не приемайте 

никакви лекарства, освен ако не сте сигурни, че това е лекарството, предписано от Вашия лекар.

Поглъщайте таблетките с удължено освобождаване цели; не ги цепете, дъвчете или смачквайте.

Вашият лекар ще Ви започне с ниска доза ропинирол и постепенно ще увеличи дозата Ви, за да помогне за контролиране на 

симптомите Ви. Ако приемате ропинирол за лечение на болестта на Паркинсон, Вашият лекар вероятно няма да увеличава 

дозата Ви по-често от веднъж седмично. Ако приемате ропинирол за лечение на неспокойни крака
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синдром, Вашият лекар вероятно ще увеличи дозата Ви след 2 дни, отново в края на първата седмица и след това не по-често от 

веднъж седмично. Може да отнеме няколко седмици, преди да достигнете дозата, която работи за Вас. Ако приемате ропинирол 

за лечение на синдрома на неспокойните крака, може да получите стартов комплект, който съдържа таблетки с нарастващи 

дози, които трябва да приемате през първите 2 седмици от лечението. Дозата на лекарството, от която ще се нуждаете, зависи от 

това колко добре тялото ви реагира на лекарството и може да бъде различна от дозите, съдържащи се в комплекта. Вашият 

лекар ще Ви каже как да използвате комплекта и дали трябва да приемате всички таблетки, които той съдържа. Следвайте 

внимателно указанията на Вашия лекар.

Ропинирол контролира симптомите на болестта на Паркинсон и синдрома на неспокойните крака, но не лекува тези състояния. 

Продължете да приемате ропинирол, дори ако се чувствате добре. Не спирайте приема на ропинирол, без да говорите с Вашия 

лекар. Ако приемате ропинирол и внезапно спрете приема на лекарството, може да почувствате треска, мускулна скованост, 

изпотяване, объркване, болка, липса на интерес или загриженост за обичайните дейности или неща, които обикновено ви 

интересуват, тревожност, депресия, умора, затруднения заспиване или оставане на заспиване и други симптоми. Ако Вашият 

лекар Ви помоли да спрете приема на ропинирол, Вашият лекар вероятно ще намали Вашата доза постепенно, в продължение на 

7 дни.

Ако спрете да приемате ропинирол по някаква причина, не започвайте отново да приемате лекарството, без да 

говорите с Вашия лекар. Вашият лекар вероятно ще иска да увеличи дозата Ви отново постепенно.

Попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от информацията на производителя за пациента.

други употреби на това лекарство

Това лекарство може да бъде предписано за други цели; попитайте Вашия лекар или фармацевт за повече информация.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете ропинирол,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към ропинирол, други лекарства или някоя от съставките на 

таблетките ропинирол или таблетките с удължено освобождаване. Попитайте Вашия лекар или фармацевт за списък на 

съставките на ропинирол таблетки с редовно или удължено освобождаване.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: антидепресанти („повдигатели на настроение“); антипсихотици (лекарства за психични заболявания); 
циметидин (Tagamet, Tagamet HB); флуорохинолонови антибиотици като ципрофлоксацин (Cipro) и норфлоксацин 
(Noroxin); флувоксамин (Luvox); хормонална заместителна терапия и хормонални контрацептиви (хапчета за контрол 
на раждаемостта, пластири, пръстени и инжекции); инсулин; лансопразол (Prevacid); леводопа (в Синемет, в Сталево); 
лекарства за тревожност и гърчове; лекарства, които причиняват сънливост; метоклопрамид (Reglan); мексилетин 
(Мекситил); модафанил (Provigil); нафцилин; омепразол (Prilosec, Zegerid); успокоителни; приспивателни; и 
транквиланти. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава 
внимателно за странични ефекти. Не забравяйте да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако спрете да приемате 
някакви лекарства, докато приемате ропинирол.

уведомете Вашия лекар, ако някога сте имали желание за хазарт, което е било трудно за контролиране, и ако имате или някога сте 

имали неочаквана сънливост през деня или нарушение на съня, различно от синдрома на неспокойните крака; високо или ниско 

кръвно налягане; психотично разстройство (психично заболяване, което причинява необичайно мислене или възприятия); или 

заболяване на сърцето, черния дроб или бъбреците.
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уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Ако забременеете, докато приемате 
ропинирол, обадете се на Вашия лекар. Също така кажете на Вашия лекар, ако кърмите. Ропинирол може да намали 
количеството на кърмата Ви.

трябва да знаете, че ропинирол може да Ви направи сънливи или да Ви накара да заспите внезапно по време на 
редовните си ежедневни дейности. Може да не се чувствате сънливи или да имате някакви други 
предупредителни знаци, преди внезапно да заспите. Не шофирайте, не работете с машини, не работете на 
височини и не участвайте в потенциално опасни дейности в началото на лечението, докато не разберете как ви 
влияе лекарството. Ако внезапно заспите, докато правите нещо като гледане на телевизия, говорене, хранене 
или возене в кола, или ако станете много сънливи, особено през деня, обадете се на Вашия лекар. Не 
шофирайте, не работете на високи места и не работете с машини, докато не говорите с Вашия лекар.

не забравяйте, че алкохолът може да увеличи сънливостта, причинена от това лекарство. Уведомете Вашия лекар, ако 
редовно пиете алкохолни напитки.

уведомете Вашия лекар, ако използвате тютюневи изделия. Обадете се на Вашия лекар, ако започнете или спрете да пушите 
по време на лечението с ропинирол. Пушенето може да намали ефективността на това лекарство.

трябва да знаете, че някои хора, които са приемали или използвали лекарства като ропинирол, развиват интензивни 
позиви или поведения, които са били натрапчиви или необичайни за тях, като хазарт, повишени сексуални пориви 
или поведение, прекомерно пазаруване и преяждане. Обадете се на Вашия лекар, ако имате желание да залагате, 
което е трудно да контролирате, имате силни позиви за пазаруване, хранене, секс или хазарт, или не можете да 
контролирате поведението си. Кажете на членовете на семейството си за този риск, за да могат да се обадят на лекар, 
дори ако не осъзнавате, че хазартът ви или други интензивни пориви или необичайно поведение са се превърнали в 
проблем.

трябва да знаете, че ропинирол може да причини замаяност, замаяност, гадене или изпотяване, когато ставате 
твърде бързо от седнало или легнало положение. Това е по-често, когато започнете да приемате ропинирол или 
при увеличаване на дозата на ропинирол. За да избегнете този проблем, станете бавно от стола или леглото, като 
опирате краката си на пода за няколко минути, преди да се изправите.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Ако приемате обикновени таблетки ропинирол за лечение на болестта на Паркинсон и пропуснете доза, вземете 

пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата 

доза и продължете с обичайната си схема на дозиране.

Ако приемате обикновени таблетки ропинирол за лечение на синдрома на неспокойните крака и пропуснете доза, пропуснете 

пропуснатата доза. Вземете обичайната си доза 1 до 3 часа преди следващото лягане. Не удвоявайте следващата доза, за да 

компенсирате пропуснатата доза.

Ако приемате таблетки ропинирол с удължено освобождаване за лечение на болестта на Паркинсон и пропуснете доза, вземете 

пропуснатата доза веднага щом си спомните. Върнете се към обичайния си график на дозиране на следващия ден. Въпреки това, 

ако е почти време за следващата доза, пропуснете пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не 

вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?
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Ропинирол може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 
е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

стомашни болки

киселини или газове

диария

запек

намаляване на апетита

отслабване

световъртеж

сънливост

умора

слабост

главоболие

изпотяване или зачервяване

объркване

затруднено запомняне или концентрация

тревожност

неконтролирани, внезапни движения на тялото

треперене на част от тялото ви, която не можете да контролирате

намалена чувствителност (отговор) към докосване

честа или спешна нужда от уриниране

затруднено уриниране или болка при уриниране

при мъжете, затруднено постигане или поддържане на ерекция

болки в гърба, мускулите или ставите

болка, парене, изтръпване или изтръпване на ръцете или краката

подуване на ръцете, ръцете, стъпалата, глезените или долните крака

суха уста

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от следните симптоми, 
незабавно се обадете на Вашия лекар:

халюцинации (виждане на неща или чуване на гласове, които не съществуват)

да се чувстват необичайно подозрителни към другите
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объркване

агресивно или недружелюбно поведение

да имате странни мисли или вярвания, които нямат основа в реалността

възбуда

припадък

болка в гърдите

бавен, бърз или неравномерен сърдечен ритъм

обрив

копривна треска

сърбеж

подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото

недостиг на въздух

затруднено преглъщане или дишане

двойно виждане или други промени в зрението

Някои хора, приемащи ропинирол и други подобни лекарства, са развили фиброзни промени (белези или удебеляване) в 

белите дробове и сърдечните клапи. Все още не е известно дали този проблем е причинен от ропинирол. Говорете с 

Вашия лекар относно риска от приема на това лекарство.

Ропинирол може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, вие или вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване на 

нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона (1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го 

при стайна температура и далеч от пряка слънчева светлина, излишна топлина и влага (не в банята).

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата 

и други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо 

това, най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия 

фармацевт или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във 

вашата общност. Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) за повече информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да държите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и
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малките деца могат лесно да ги отворят. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от погледа им и 

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

n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват:

гадене

повръщане

световъртеж

припадък

халюцинации (виждане на неща или чуване на гласове, които не съществуват)

кошмари

сънливост

объркване

изпотяване

страх, когато сте в малко или затворено пространство

движения на тялото, които трудно се контролират

бърз, неравномерен или удрящ сърдечен ритъм

болка в гърдите

слабост

кашлица

възбуда

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без 

рецепта), които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. 

Трябва да носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също 

така е важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.
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