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Safinamidă
pronunțat ca (sa fin' a mide)

de ce este prescris acest medicament?

Safinamida este utilizată împreună cu combinația de levodopa și carbidopa (Duopa, Rytary, Sinemet, alții) pentru a 
trata episoadele „off” (ori de dificultăți de mișcare, mers și vorbire care se pot întâmpla pe măsură ce 
medicamentele dispar sau la întâmplare) în persoanele cu boala Parkinson (PD; o tulburare a sistemului nervos care 
provoacă dificultăți de mișcare, control muscular și echilibru). Safinamida face parte dintr-un grup de medicamente 
numite inhibitori ai monoaminooxidazei de tip B (MAO-B). Funcționează prin creșterea cantității de dopamină (o 
substanță naturală care este necesară pentru a controla mișcarea) din creier.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Safinamida vine sub formă de tablete de luat pe cale orală. De obicei, se ia cu sau fără alimente o dată pe zi. Luați 

safinamidă aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și cereți-i medicului 

sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați safinamidă exact conform instrucțiunilor. Nu luați 

mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă va începe probabil să utilizați o doză mică de safinamidă și vă poate crește doza o dată după cel puțin 2 

săptămâni de tratament.

Nu încetați să luați safinamidă fără a discuta cu medicul dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va reduce probabil doza 

înainte de a opri. Dacă încetați brusc să luați safinamidă, este posibil să aveți simptome de sevraj, cum ar fi febră; rigiditate 

musculară; confuzie; sau modificări ale conștiinței. Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți oricare dintre aceste simptome 

atunci când doza dumneavoastră de safinamidă este scăzută.

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 safinamidă,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la safinamidă (umflarea gurii sau a limbii, dificultăți de 

respirație), la orice alte medicamente sau la oricare dintre ingredientele comprimatelor de safinamidă. Întrebați-vă farmacistul
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pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră dacă luați oricare dintre următoarele: amfetamine (stimulente, „superioare”), cum ar fi amfetamine (Adderall, Adzenys, Dyanavel XR, în Adderall), 

dextroamfetamina (Dexedrine, în Adderall) și metamfetamina (Desoxyn); anumite antidepresive precum amitriptilina (Elavil), amoxapină, clomipramină (Anafranil), desipramină 

(Norpramin), doxepină (Sinequan), imipramină (Tofranil), mirtazapină (Remeron) și trazodonă; buspirona; ciclobenzaprină (Amrix); metilfenidat (Aptensio, Metadate, Ritalin, altele); 

opioide precum meperidina (Demerol), metadona (Dolophine, Methadose), propoxifen (nu mai este disponibil în SUA; Darvon) sau tramadol (Conzip, Ultram, în Ultracet); inhibitori 

selectivi ai recaptării serotoninei și norepinefrinei (SSNRI), cum ar fi duloxetina (Cymbalta) și venlafaxina (Effexor); și sunătoare; De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră 

dacă luați un inhibitor MAO, cum ar fi isocarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), albastru de metilen, fenelzină (Nardil), selegilină (Eldepryl, Emsam, Zelapar) sau tranilcipromină 

(Parnate). ei în ultimele două săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil că nu trebuie să luați safinamidă împreună cu niciunul dintre aceste medicamente. Dacă 

încetați să luați safinamidă, trebuie să așteptați cel puțin 14 zile înainte de a începe să luați oricare dintre aceste medicamente. De asemenea, nu luați dextrometorfan (în 

Robitussin DM; găsit în multe produse fără prescripție medicală pentru tuse și răceală) împreună cu safinamidă. sau ați încetat să le luați în ultimele două săptămâni. Medicul 

dumneavoastră vă va spune probabil că nu trebuie să luați safinamidă împreună cu niciunul dintre aceste medicamente. Dacă încetați să luați safinamidă, trebuie să așteptați cel 

puțin 14 zile înainte de a începe să luați oricare dintre aceste medicamente. De asemenea, nu luați dextrometorfan (în Robitussin DM; găsit în multe produse fără prescripție 

medicală pentru tuse și răceală) împreună cu safinamidă. sau ați încetat să le luați în ultimele două săptămâni. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil că nu trebuie să luați 

safinamidă împreună cu niciunul dintre aceste medicamente. Dacă încetați să luați safinamidă, trebuie să așteptați cel puțin 14 zile înainte de a începe să luați oricare dintre aceste 

medicamente. De asemenea, nu luați dextrometorfan (în Robitussin DM; găsit în multe produse fără prescripție medicală pentru tuse și răceală) împreună cu safinamidă.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce alte medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse din plante pe care le luați sau intenționați să le luați. Asigurați-vă că 
menționați oricare dintre următoarele: antipsihotice precum clozapina (Clozaril, Fazaclo, Versacloz) și olanzapina 
(Zyprexa); benzodiazepine, cum ar fi alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), lorazepam (Ativan), temazepam 
(Restoril) și triazolam (Halcion); medicamente pentru raceli si alergii (decongestionante), inclusiv cele introduse in ochi 
sau nas; imatinib (Gleevec); irinotecan (Camptosar, Onivyde); izoniazidă (Laniazid, în Rifamate, în Rifater); lapatinib 
(Tykerb); metotrexat (Otrexup, Rasuvo); metoclopramidă (Reglan); mitoxantrona; rosuvastatină (Crestor); inhibitori 
selectivi ai recaptării serotoninei, cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină (Prozac, Sarafem, 
Symbyax, altele), fluvoxamină (Luvox), paroxetină (Brisdelle, Paxil, Pexeva) și sertralină (Zoloft); sulfasalazină (Azulfidine); 
și topotecan (Hycamtin). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să 
vă monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți boală hepatică. Medicul dumneavoastră vă va spune probabil să nu luați safinamidă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată o boală mintală, cum ar fi schizofrenia (o boală mintală care 
provoacă tulburări de gândire, pierderea interesului pentru viață și emoții puternice sau neobișnuite), tulburare bipolară 
(dispoziție care trece de la depresie la anormal de excitată) , sau psihoză; sau dacă aveți tensiune arterială ridicată sau scăzută; 
diskinezie (mișcări anormale); sau probleme de somn. De asemenea, spuneți medicului dumneavoastră dacă dumneavoastră 
sau un membru al familiei aveți sau ați avut probleme cu retina ochilor sau albinism (afecțiune moștenită care provoacă o lipsă 
de culoare a pielii, părului și ochilor).

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă. Dacă rămâneți gravidă în timp ce luați safinamidă, 

adresați-vă medicului dumneavoastră.

spuneți medicului dumneavoastră dacă alăptați sau intenționați să alăptați.

trebuie să știți că safinamida vă poate provoca somnolență sau vă poate face să adormiți brusc în timpul 
activităților zilnice obișnuite. Este posibil să nu vă simțiți somnoros 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 folosiți utilaje până nu discutați cu medicul dumneavoastră.

amintiți-vă că alcoolul poate adăuga somnolență cauzată de acest medicament. Nu beți alcool în 
timp ce luați safinamidă.
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trebuie să știți că unele persoane care au luat medicamente precum safinamida au dezvoltat probleme legate de jocurile de 
noroc sau alte impulsuri sau comportamente intense care au fost compulsive sau neobișnuite pentru ei, cum ar fi impulsuri 
sau comportamente sexuale crescute. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți o dorință de a juca de noroc greu de 
controlat, dacă aveți îndemnuri intense 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.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Este posibil să aveți o reacție gravă dacă mâncați alimente bogate în tiramină în timpul tratamentului cu safinamidă. 
Tiramina se găsește în multe alimente și băuturi, inclusiv în carne, pasăre, pește sau brânzeturi care au fost afumate, 
îmbătrânite, depozitate necorespunzător sau stricate; anumite fructe, legume și fasole; băuturi alcoolice; și produse 
din drojdie care au fermentat. Medicul sau dieteticianul vă vor spune ce alimente trebuie să evitați complet și ce 
alimente puteți mânca în cantități mici. Dacă mâncați un aliment bogat în tiramină în timp ce luați safinamidă, 
adresați-vă medicului dumneavoastră.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Sări peste doza uitată și luați următoarea doză la ora obișnuită a doua zi. Nu luați o doză dublă pentru a 
compensa doza uitată.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Safinamida poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 

simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat medicului 
dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

înrăutățirea sau mișcările corpului mai frecvente pe care nu le poți controla

se modifică vederea

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

convingeri delirante (a crede lucruri care nu sunt reale)

agitație, halucinații, febră, transpirații, confuzie, bătăi rapide ale inimii, frisoane, rigiditate musculară severă sau 
convulsii, pierderea coordonării, greață, vărsături sau diaree

Safinamida 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).
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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 excesul 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 păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

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

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.

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 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.

nume rand

Xadago®
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