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Safinamid
uttalas som (sa fin' a mide)

hur är denna medicin utskriven?

Safinamid används tillsammans med kombinationen av levodopa och karbidopa (Duopa, Rytary, Sinemet, 
andra) för att behandla "off"-episoder (tider av svårigheter att röra sig, gå och tala som kan inträffa när 
medicinen avtar eller slumpmässigt) i personer med Parkinsons sjukdom (PD; en störning i nervsystemet som 
orsakar svårigheter med rörelse, muskelkontroll och balans). Safinamid ingår i en grupp läkemedel som kallas 
monoaminoxidas typ B (MAO-B)-hämmare. Det fungerar genom att öka mängden dopamin (ett naturligt 
ämne som behövs för att kontrollera rörelser) i hjärnan.

hur ska detta läkemedel användas?

Safinamid kommer som en tablett att ta genom munnen. Det tas vanligtvis med eller utan mat en gång 
dagligen. Ta safinamid vid ungefär samma tid varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett noggrant och 
be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta safinamid exakt enligt anvisningarna. 
Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Din läkare kommer förmodligen att börja med en låg dos safinamid och kan öka din dos en gång efter minst 2 
veckors behandling.

Sluta inte ta safinamid utan att prata med din läkare. Din läkare kommer förmodligen att minska din dos 
innan du slutar. Om du plötsligt slutar ta safinamid kan du uppleva abstinenssymtom som feber; 
muskelstelhet; förvirring; eller förändringar i medvetandet. Tala om för din läkare om du upplever något 
av dessa symtom när din dos safinamid minskas.

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 safinamid,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot safinamid (svullnad i mun eller tunga, 
andnöd), andra mediciner eller något av innehållsämnena i safinamidtabletter. Fråga din farmaceut
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för en lista över ingredienserna.

tala om för din läkare om du tar något av följande: amfetamin (stimulantia, "överdelar") såsom amfetamin (Adderall, Adzenys, Dyanavel XR, i Adderall), 

dextroamfetamin (Dexedrine, i Adderall) och metamfetamin (Desoxyn); vissa antidepressiva medel såsom amitriptylin (Elavil), amoxapin, klomipramin (Anafranil), 

desipramin (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramin (Tofranil), mirtazapin (Remeron) och trazodon; buspiron; cyklobensaprin (Amrix); metylfenidat (Aptensio, 

Metadate, Ritalin, andra); opioider såsom meperidin (Demerol), metadon (Dolophine, Methadose), propoxifen (inte längre tillgängligt i USA; Darvon) eller tramadol 

(Conzip, Ultram, i Ultracet); selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SSNRI) såsom duloxetin (Cymbalta) och venlafaxin (Effexor); och johannesört; 

Tala även om för din läkare om du tar en MAO-hämmare som isokarboxazid (Marplan), linezolid (Zyvox), metylenblått, fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, 

Zelapar) eller tranylcypromin (Parnate).eller har slutat ta dem under de senaste två veckorna. Din läkare kommer förmodligen att tala om för dig att du inte ska ta 

safinamid tillsammans med någon av dessa mediciner. Om du slutar ta safinamid bör du vänta minst 14 dagar innan du börjar ta någon av dessa mediciner. Ta heller 

inte dextrometorfan (i Robitussin DM; finns i många receptfria host- och förkylningsprodukter) tillsammans med safinamid. eller har slutat ta dem under de senaste 

två veckorna. Din läkare kommer förmodligen att tala om för dig att du inte ska ta safinamid tillsammans med någon av dessa mediciner. Om du slutar ta safinamid 

bör du vänta minst 14 dagar innan du börjar ta någon av dessa mediciner. Ta heller inte dextrometorfan (i Robitussin DM; finns i många receptfria host- och 

förkylningsprodukter) tillsammans med safinamid. eller har slutat ta dem under de senaste två veckorna. Din läkare kommer förmodligen att tala om för dig att du 

inte ska ta safinamid tillsammans med någon av dessa mediciner. Om du slutar ta safinamid bör du vänta minst 14 dagar innan du börjar ta någon av dessa 

mediciner. Ta heller inte dextrometorfan (i Robitussin DM; finns i många receptfria host- och förkylningsprodukter) tillsammans med safinamid.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka andra receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer, kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av 
följande: antipsykotika som klozapin (Clozaril, Fazaclo, Versacloz) och olanzapin (Zyprexa); 
bensodiazepiner såsom alprazolam (Xanax), diazepam (Diastat, Valium), lorazepam (Ativan), 
temazepam (Restoril) och triazolam (Halcion); mediciner för förkylningar och allergier (avsvällande 
medel) inklusive de som placeras i ögat eller näsan; imatinib (Gleevec); irinotekan (Camptosar, 
Onivyde); isoniazid (Laniazid, i Rifamate, i Rifater); lapatinib (Tykerb); metotrexat (Otrexup, Rasuvo); 
metoklopramid (Reglan); mitoxantron; rosuvastatin (Crestor); selektiva serotoninåterupptagshämmare 
som citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetin (Prozac, Sarafem, Symbyax, andra), 
fluvoxamin (Luvox), paroxetin (Brisdelle, Paxil, Pexeva) och sertralin (Zoloft); sulfasalazin (Azulfidin); 
och topotekan (Hycamtin). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner eller övervaka dig 
noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du har en leversjukdom. Din läkare kommer förmodligen att säga åt dig att inte ta safinamid.

tala om för din läkare om du har eller någonsin har haft en psykisk sjukdom som schizofreni (en psykisk 
sjukdom som orsakar stört tänkande, förlorat intresse för livet och starka eller ovanliga känslor), bipolär 
sjukdom (humör som förändras från deprimerad till onormalt upphetsad) eller psykos; eller om du har högt 
eller lågt blodtryck; dyskinesi (onormala rörelser); eller sömnproblem. Tala även om för din läkare om du 
eller en familjemedlem har eller har haft problem med ögonnäthinnan eller albinism (ärftligt tillstånd som 
orsakar brist på färg i hud, hår och ögon).

tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid. Om du blir gravid medan du tar 
safinamid, kontakta din läkare.

berätta för din läkare om du ammar eller planerar att amma.

du bör veta att safinamid 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. Drick inte alkohol medan 
du tar safinamid.
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du bör veta att vissa personer som tog mediciner som safinamid utvecklade spelproblem eller andra 
intensiva drifter eller beteenden som var tvångsmässiga eller ovanliga för dem, som ökade sexuella drifter 
eller beteenden. Ring din läkare om du har en spellust som är svår att kontrollera, om du har intensiva 
drifter 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.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Du kan uppleva en allvarlig reaktion om du äter mat som innehåller mycket tyramin under din behandling med 
safinamid. Tyramin finns i många livsmedel och drycker, inklusive kött, fågel, fisk eller ost som har rökts, 
åldrats, felaktigt lagrad eller bortskämd; vissa frukter, grönsaker och bönor; alkoholhaltiga drycker; och 
jästprodukter som har jäst. Din läkare eller dietist kommer att tala om för dig vilken mat du måste undvika helt 
och vilken mat du får äta i små mängder. Om du äter ett livsmedel som innehåller mycket tyramin medan du 
tar safinamid, kontakta din läkare.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Hoppa över den missade dosen och ta din nästa dos vid den vanliga tiden nästa dag. Ta inte dubbel dos för att 

kompensera för en missad dos.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Safinamid kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

illamående

svårt att somna eller att sova

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, kontakta din 
läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

försämring eller tätare kroppsrörelser som du inte kan kontrollera

synförändringar

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

vanföreställningar (tro på saker som inte är verkliga)

agitation, hallucinationer, feber, svettning, förvirring, snabba hjärtslag, frossa, kraftig muskelstelhet eller 
ryckningar, förlust av koordination, illamående, kräkningar eller diarré

Safinamid 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).
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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 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 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 
påhttps://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.

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. Du bör ta med dig denna 
lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också viktig information att 
ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Xadago®

Senast reviderad - 2017-06-15

Lär dig hur du citerar den här sidan
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