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safinamid
(sa fin' a mide) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Safinamid, levodopa ve karbidopa (Duopa, Rytary, Sinemet, diğerleri) kombinasyonu ile birlikte "kapalı" 
epizodları (ilaç etkisi geçtikten sonra veya rastgele olarak meydana gelebilecek hareket etme, yürüme ve 
konuşma güçlüğü zamanları) tedavi etmek için kullanılır. Parkinson hastalığı olan kişiler (PD; hareket, kas 
kontrolü ve denge ile ilgili zorluklara neden olan bir sinir sistemi bozukluğu). Safinamid, monoamin oksidaz tip 
B (MAO-B) inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubundadır. Beyindeki dopamin (hareketi kontrol etmek için gerekli 
olan doğal bir madde) miktarını artırarak çalışır.

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Safinamide ağızdan almak için bir tablet olarak gelir. Genellikle günde bir kez yemekle birlikte veya yemeksiz alınır. 
Safinamidi her gün yaklaşık aynı saatte alın. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve anlamadığınız 
herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Safinamidi aynen anlatıldığı gibi alın. 
Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Doktorunuz muhtemelen size düşük dozda safinamid ile başlayacak ve en az 2 haftalık tedaviden sonra 
dozunuzu bir kez artırabilir.

Doktorunuzla konuşmadan safinamid almayı kesmeyin. Doktorunuz muhtemelen durmadan önce dozunuzu 
azaltacaktır. Safinamid almayı aniden bırakırsanız, ateş gibi yoksunluk belirtileri yaşayabilirsiniz; kas sertliği; 
bilinç bulanıklığı, konfüzyon; veya bilinç değişiklikleri. Safinamid dozunuz azaltıldığında bu semptomlardan 
herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz.

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?

Safinamid almadan önce,

Safinamide (ağız veya dil şişmesi, nefes darlığı), diğer ilaçlara veya safinamid tabletlerindeki 
bileşenlerden herhangi birine alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. eczacınıza sorun
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Malzeme listesi için.

Aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz: amfetamin (Adderall'da Adderall, Adzenys, Dyanavel XR, Adderall'da), dekstroamfetamin 

(Adderall'da Dexedrine, Adderall'da) ve metamfetamin (Desoxyn) gibi amfetaminler (uyarıcılar, 'üst'); amitriptilin (Elavil), amoksapin, klomipramin (Anafranil), 

desipramin (Norpramin), doksepin (Sinequan), imipramin (Tofranil), mirtazapin (Remeron) ve trazodon gibi bazı antidepresanlar; buspiron; siklobenzaprin (Amrix); 

metilfenidat (Aptensio, Metadate, Ritalin, diğerleri); meperidin (Demerol), metadon (Dolophine, Methadose), propoksifen (artık ABD'de bulunmamaktadır; Darvon) 

veya tramadol (Conzip, Ultram, Ultracet'te) gibi opioidler; duloksetin (Cymbalta) ve venlafaksin (Effexor) gibi seçici serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörleri 

(SSNRI'ler); ve St. John's wort; Ayrıca izokarboksazid (Marplan), linezolid (Zyvox), metilen mavisi, fenelzin (Nardil), selegilin (Eldepryl, Emsam, Zelapar) veya 

tranilsipromin (Parnate) gibi bir MAO inhibitörü alıyorsanız veya almayı bıraktıysanız doktorunuza söyleyiniz. onları son iki hafta içinde Doktorunuz muhtemelen size 

bu ilaçlardan herhangi biriyle birlikte safinamid almamanız gerektiğini söyleyecektir. Safinamid almayı bırakırsanız, bu ilaçlardan herhangi birini almaya başlamadan 

önce en az 14 gün beklemelisiniz. Ayrıca dekstrometorfan (Robitussin DM'de; reçetesiz satılan birçok öksürük ve soğuk algınlığı ürünlerinde bulunur) safinamid ile 

birlikte almayın. veya son iki hafta içinde almayı bırakmışsanız. Doktorunuz muhtemelen size bu ilaçlardan herhangi biriyle birlikte safinamid almamanız gerektiğini 

söyleyecektir. Safinamid almayı bırakırsanız, bu ilaçlardan herhangi birini almaya başlamadan önce en az 14 gün beklemelisiniz. Ayrıca dekstrometorfan (Robitussin 

DM'de; reçetesiz satılan birçok öksürük ve soğuk algınlığı ürünlerinde bulunur) safinamid ile birlikte almayın. veya son iki hafta içinde almayı bırakmışsanız. 

Doktorunuz muhtemelen size bu ilaçlardan herhangi biriyle birlikte safinamid almamanız gerektiğini söyleyecektir. Safinamid almayı bırakırsanız, bu ilaçlardan 

herhangi birini almaya başlamadan önce en az 14 gün beklemelisiniz. Ayrıca dekstrometorfan (Robitussin DM'de; reçetesiz satılan birçok öksürük ve soğuk algınlığı 

ürünlerinde bulunur) safinamid ile birlikte almayın.

aldığınız veya almayı planladığınız diğer reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve 
bitkisel ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden 
emin olun: klozapin (Clozaril, Fazaclo, Versacloz) ve olanzapin (Zyprexa) gibi antipsikotikler; alprazolam 
(Xanax), diazepam (Diastat, Valium), lorazepam (Ativan), temazepam (Restoril) ve triazolam (Halcion) 
gibi benzodiazepinler; göze veya buruna yerleştirilenler de dahil olmak üzere soğuk algınlığı ve alerji 
ilaçları (konjestanlar); imatinib (Gleevec); irinotekan (Camptosar, Onivyde); izoniazid (Laniazid, 
Rifamate'de, Rifater'de); lapatinib (Tykerb); metotreksat (Otrexup, Rasuvo); metoklopramid (Reglan); 
mitoksantron; rosuvastatin (Crestor); sitalopram (Celexa), essitalopram (Lexapro) gibi seçici serotonin 
geri alım inhibitörleri, fluoksetin (Prozac, Sarafem, Symbyax, diğerleri), fluvoksamin (Luvox), paroksetin 
(Brisdelle, Paxil, Pexeva) ve sertralin (Zoloft); sülfasalazin (Azulfidin); ve topotekan (Hycamtin). 
Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi dikkatle izlemesi 
gerekebilir.

karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz muhtemelen size safinamid almamanızı söyleyecektir.

şizofreni (düşünme bozukluğuna, hayata karşı ilginin kaybolmasına ve güçlü veya olağandışı duygulara neden 
olan bir akıl hastalığı), bipolar bozukluk (depresyondan anormal derecede heyecanlı hale gelen ruh hali) gibi bir 
akıl hastalığınız olup olmadığını doktorunuza söyleyin. veya psikoz; veya yüksek veya düşük tansiyonunuz varsa; 
diskinezi (anormal hareketler); veya uyku sorunları. Ayrıca, sizin veya bir aile üyenizin gözlerinizin retinası veya 
albinizm (ciltte, saç ve gözlerde renk eksikliğine neden olan kalıtsal bir durum) ile ilgili sorunlarınız varsa veya 
yaşadıysanız da doktorunuza söyleyin.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Safinamid alırken hamile 
kalırsanız doktorunuzu arayın.

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

Safinamidin 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. Safinamid alırken alkol 
almayın.
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Safinamid gibi ilaçlar alan bazı kişilerin kumar sorunları veya artan cinsel dürtüler veya davranışlar 
gibi onlar için zorlayıcı veya olağandışı diğer yoğun dürtüler veya davranışlar geliştirdiğini bilmelisiniz. 
Kontrol edilmesi zor bir kumar oynama dürtünüz varsa, 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.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Safinamid ile tedaviniz sırasında tiramin içeriği yüksek yiyecekler yerseniz ciddi bir reaksiyon yaşayabilirsiniz. Tiramin, 
tütsülenmiş, eskitilmiş, uygun şekilde depolanmamış veya bozulmuş et, kümes hayvanları, balık veya peynir dahil 
olmak üzere birçok yiyecek ve içecekte bulunur; bazı meyveler, sebzeler ve fasulye; alkollü içecekler; ve fermente 
edilmiş maya ürünleri. Doktorunuz veya diyetisyeniniz hangi gıdalardan tamamen kaçınmanız gerektiğini ve hangi 
gıdaları az miktarda yiyebileceğinizi size söyleyecektir. Safinamid alırken tiramin içeriği yüksek bir yiyecek yerseniz, 
doktorunuzla iletişime geçin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Unuttuğunuz dozu atlayın ve bir sonraki dozunuzu ertesi gün her zamanki saatinde alın. Kaçırılanı telafi etmek 
için çift doz almayın.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

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

mide bulantısı

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

kontrol edemediğiniz kötüleşen veya daha sık vücut hareketleri

görme değişiklikleri

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

sanrısal inançlar (gerçek olmayan şeylere inanmak)

ajitasyon, halüsinasyonlar, ateş, terleme, kafa karışıklığı, hızlı kalp atışı, titreme, şiddetli kas sertliği veya 
seğirmesi, koordinasyon kaybı, mide bulantısı, kusma veya ishal

Safinamid 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).
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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 
aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) 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 hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. 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.

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.

rand isimleri

Xadago®

Son Revize - 06/15/2017

Bu sayfadan nasıl alıntı yapacağınızı öğrenin
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