
ספינמיד
mide) a fin'(sa  בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 תרופות של בקבוצה נמצאB(.  B )MAO-במוח) בתנועה לשליטה הדרוש טבעי חומר( הדופמין כמות הגדלת ידי על פועל זה.
 בשליטה, בתנועה לקשיים הגורמת העצבים במערכת הפרעהSafinamide .) מסוג אוקסידאז מונואמין מעכבי הנקראות
 עם לקרות שעלולים ודיבור בהליכה, בתנועה קושי של זמנים'' (כבויות'' באפיזודות  לטיפול ;PD(משקל ובשיווי בשרירים

 ו ,Duopa, Rytary, Sinemet( carbidopa-אחרים )פרקינסון מחלת עם אנשים) באקראי או התרופות התפוגגות
levodopaשל השילוב עם יחד משמש Safinamide

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
safinamideהרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך 

 אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיעsafinamide  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך
Safinamide קח. ביום פעם

 לפחות לאחר אחת פעם שלך המינון את להגדיל עשוי והואsafinamide  של נמוך במינון אותך יתחיל כנראה שלך הרופא
.טיפול של שבועיים

 אם. שתפסיק לפני שלך המינון את יקטין כנראה שלך הרופא. שלך הרופא עם לדבר מבליsafinamide  לקחת תפסיק אל
בתודעה שינויים או; ּבלִּבּול; שרירים נוקשות; חום כגון גמילה תסמיני לחוות עלול אתהsafinamide,  ליטול פתאום תפסיק

.מופחת שלך הספינמיד מינון כאשר הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם שלך לרופא ספר.

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

safinamide, נטילת לפני
 אחד כל או אחרת תרופה כל), נשימה קוצר, בלשון או בפה נפיחות( לספינאמיד אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

שלך הרוקח את שאל. ספינמיד בטבליות מהמרכיבים
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.המרכיבים לרשימת

), באדרלAdderall, Adzenys, Dyanavel, (XR  אמפטמין כגון') עליון', ממריצים( אמפטמינים: הבאים מהדברים אחד נוטל אתה אם שלך לרופא ספר

( קלומיפרמין, אמוקספין(Elavil),  אמיטריפטילין כגון מסוימות דיכאון נוגדות תרופות(Desoxyn);  ומתאמפטמין), באדרל(Dexedrine,  דקסטרואמפטמין

; )Amrix( cyclobenzaprine; בוספירון; וטרזודון) רמרון( מירטזאפין(Tofranil),  אימיפרמין(Sinequan),  דוקספין), נורפרמין( דסיפרמין), אנפרניל

 לא(propoxyphene (Dolophine, Methadose),  מתדון )Demerol( meperidine, כגון אופיואידים); אחרים(Aptensio, Metadate, Ritalin,  מתילפנידאט

כגון(SSNRIs)  סלקטיביים ונוראפינפרין סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי-Ultracet); ב(tramadol ,Conzip, Ultram  אוDarvon), ; ב"בארה עוד זמין

duloxetine )Cymbalta( ו ;venlafaxine )Efexor(-ו wort- ;St. John'sמעכב נוטל אתה אם שלך לרופא גם ספר  MAOאיזוקרבוקסאזיד כגון )מרפלן ,(

 השבועיים במהלך אותם לקחת שהפסקת או). פרנאט( טרנילציפרומין או), זלאפאר, אמסמ, אלדפריל( סלגילין), נרדיל( פנלזין, כחול מתילן), זיוווקס( לינזוליד

 לפחות להמתין עליךsafinamide,  לקחת מפסיק אתה אם. הללו מהתרופות אחת אף עם יחד ספינמיד ליטול שאסור לך יגיד כנראה שלך הרופא. האחרונים

 לשיעול מרשם ללא מוצרים בהרבה נמצאDM- ;Robitussin ב( דקסטרומתרופן ליטול אין, כן כמו. הללו מהתרופות אחת כל ליטול שתתחיל לפני ימים14

 אחת אף עם יחד ספינמיד ליטול שאסור לך יגיד כנראה שלך הרופא. האחרונים השבועיים במהלך אותם ליטול שהפסיקו או. סאפינמיד עם יחד) והצטננות

 ליטול אין, כן כמו. הללו מהתרופות אחת כל ליטול שתתחיל לפני ימים14  לפחות להמתין עליךsafinamide,  לקחת מפסיק אתה אם. הללו מהתרופות

 השבועיים במהלך אותם ליטול שהפסיקו או. סאפינמיד עם יחד) והצטננות לשיעול מרשם ללא מוצרים בהרבה נמצאDM- ;Robitussin ב( דקסטרומתרופן

 לפחות להמתין עליךsafinamide,  לקחת מפסיק אתה אם. הללו מהתרופות אחת אף עם יחד ספינמיד ליטול שאסור לך יגיד כנראה שלך הרופא. האחרונים

 לשיעול מרשם ללא מוצרים בהרבה נמצאDM- ;Robitussin ב( דקסטרומתרופן ליטול אין, כן כמו. הללו מהתרופות אחת כל ליטול שתתחיל לפני ימים14

.סאפינמיד עם יחד) והצטננות

 או נוטל אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
, פאזקלו, קלוזאריל( קלוזפין כגון פסיכוטיות אנטי תרופות: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

אטיבן( לוראזפאם), ואליום, דיאסטט( דיאזפאם), קסנקס( אלפרזולם כגון בנזודיאזפינים); זיפרקסה( ואולנזאפין) ורסקלוז

 או בעין המונחות אלו לרבות) גודש נוגדות( ואלרגיות להצטננות תרופות); האלציון( וטריאזולם) רסטוריל( טמאזפאם),
 לאפטיניב); בריפאטר, בריפאמט, לניאזיד( איזוניאזיד(Camptosar, Onivyde);  אירינוטקאן; )imatinib )Gleevec; באף

;methotrexate )Otrexup, Rasuvo(; metoclopramide )Reglan( ;(Tykerb)מיטוקסנטרון

;rosuvastatin )Crestor( ;סיטלופרם כגון סלקטיביים סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי )( אסציטלופרם), סלקסה
אחרים(fluoxetine ,Prozac, Sarafem, Symbyax ), לקספרו

fluvoxamine )Luvox(, paroxetine )Brisdelle, Paxil, Pexeva( ,(וסרטרלין  ;(Zoloft) sulfasalazine)אזולפידין ;(
 לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן(Hycamtin).  וטופוטקן

.לוואי תופעות

safinamide. לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. כבד מחלת לך יש אם שלך לרופא ספר

, מופרעת לחשיבה הגורמת נפש מחלת( סכיזופרניה כגון נפש מחלת פעם אי לך הייתה או לך יש אם שלך לרופא ספר
) , חריגה בצורה להתרגש מדיכאון שמשתנה רוח מצב( קוטבית דו הפרעה), חריגים או חזקים ורגשות בחיים עניין אובדן

 אם שלך לרופא גם ספר. שינה בעיות או); חריגות תנועות( דיסקינזיה; נמוך או גבוה דם לחץ לך יש אם או; פסיכוזה או
 בשיער, בעור צבע לחוסר הגורם תורשתי מצב( לבקנות או העיניים ברשתית בעיות לך היו או יש משפחה לבן או לך

).ובעיניים

 התקשרsafinamide,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא

.להניק מתכננת או מניקה את אם שלך לרופא ספר

 הרגילות היומיומיות הפעילויות במהלך בפתאומיות להירדם לך לגרום או לנמנום לך לגרום עלול שספינמיד לדעת עליך
, במכונית לנהוג אין. לפתע נרדם שאתה לפני אחרים אזהרה סימני לך שתהיה או מנומנמת תרגיש שלא ייתכן. שלך

 כיצד שתדע עד הטיפול בתחילת מסוכנות להיות שעלולות בפעילויות להשתתף או בגובה לעבוד, מכונות להפעיל
 נסיעה או אכילה, דיבור, בטלוויזיה צפייה כמו משהו עושה שאתה בזמן לפתע נרדם אתה אם. עליך משפיעה התרופה
 במקומות לעבוד, לנהוג אין. שלך לרופא התקשר, היום במהלך במיוחד, מאוד מנומנם נהיה אתה אם או, במכונית

.שלך הרופא עם שתדבר עד מכונות להפעיל או גבוהים

safinamide. נוטל שאתה בזמן אלכוהול תשתה אל. זו תרופה ידי על הנגרמת לנמנום להוסיף יכול שאלכוהול זכרו
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 אחרות עזות התנהגויות או דחפים או הימורים בעיות פיתחו ספינמיד כגון תרופות שנטלו מהאנשים שחלק לדעת עליך
 דחף לך יש אם שלך לרופא התקשר. מוגברות מיניות התנהגויות או דחפים כגון, עבורם חריגות או כפייתיות שהיו

 על משפחתך לבני ספר. שלך בהתנהגות לשלוט מסוגל לא שאתה או, עזים דחפים לך יש, בו לשלוט שקשה להמר
 חריגות התנהגויות או אחר עז דחף כל או שלך שההימורים מבין אינך אם גם לרופא להתקשר שיוכלו כדי הזה הסיכון

.לבעיה הפכו

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

 נמצא טירמיןsafinamide.  עם שלך הטיפול במהלך בטירמין עשירים מזונות אוכל אתה אם רצינית תגובה לחוות עלול אתה
, פירות; התקלקלה או נכונה לא בצורה אוחסנו, התיישן, שעושנו גבינה או דגים, עופות, בשר כולל, רבים ומשקאות במזונות

 מזונות מאילו לך יגידו שלך הדיאטנית או הרופא. שתססו שמרים ומוצרי; אלכוהוליים משקאות; מסוימים ושעועית ירקות
 נטילת בזמן בטירמין שעשיר מזון אוכל אתה אם. קטנות בכמויות לאכול עשוי אתה מזונות ואיזה, לחלוטין להימנע עליך

,safinamideשלך לרופא פנה.

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. למחרת הרגילה בשעה שלך הבאה המנה את ולקח שהוחמצה המנה על דלג
.שהוחמצה

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Safinamide

בחילה

ישן להישאר או להירדם קושי

 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

בהן לשלוט יכול שאינך יותר תכופות גוף תנועות או החמרה

בראייה שינויים

)קיימים שאינם קולות לשמוע או דברים לראות( הזיות

)אמיתיים שאינם בדברים להאמין( הזויות אמונות

, בחילות, קואורדינציה אובדן, חמורות עוויתות או שרירים נוקשות, רעד, מהיר דופק, בלבול, הזעה, חום, הזיות, תסיסה
שלשולים או הקאות

Safinamide התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088
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?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

Xadago®

15/06/2017-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

