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сафинамид
произнася се като (sa fin' a mide)

защо е предписано това лекарство?

Сафинамид се използва заедно с комбинацията от леводопа и карбидопа (Duopa, Rytary, Sinemet, други) за лечение на 

„изключени“ епизоди (време на затруднено движение, ходене и говорене, които могат да се случат, когато лекарството 

отшумява или произволно) при хора с болест на Паркинсон (PD; разстройство на нервната система, което причинява 

затруднения при движение, мускулен контрол и баланс). Сафинамид е в група лекарства, наречени инхибитори на 

моноаминоксидаза тип В (МАО-В). Действа чрез увеличаване на количеството допамин (естествено вещество, което е 

необходимо за контролиране на движението) в мозъка.

как трябва да се използва това лекарство?

Сафинамид се предлага като таблетка за приемане през устата. Обикновено се приема със или без храна веднъж дневно. 

Приемайте сафинамид 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. Вземете сафинамид точно както е указано. Не приемайте 

повече или по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Вашият лекар вероятно ще Ви започне с ниска доза сафинамид и може да увеличи дозата Ви веднъж след 

поне 2 седмици лечение.

Не спирайте приема на сафинамид, без да говорите с Вашия лекар. Вашият лекар вероятно ще намали дозата Ви, 

преди да спре. Ако внезапно спрете приема на сафинамид, може да изпитате симптоми на отнемане като треска; 

мускулна скованост; объркване; или промени в съзнанието. Уведомете Вашия лекар, ако получите някой от тези 

симптоми, когато дозата Ви сафинамид бъде намалена.

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 сафинамид,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако сте алергични към сафинамид (подуване на устата или езика, задух), 
други лекарства или някоя от съставките на таблетките сафинамид. Попитайте Вашия фармацевт
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за списък на съставките.

уведомете Вашия лекар, ако приемате някое от следните: амфетамини (стимуланти, „горни“) като амфетамин (Adderall, Adzenys, Dyanavel XR, в Adderall), 

декстроамфетамин (Dexedrine, в Adderall) и метамфетамин (Desoxyn); някои антидепресанти като амитриптилин (Elavil), амоксапин, кломипрамин (Anafranil), дезипрамин 

(Norpramin), доксепин (Sinequan), имипрамин (Tofranil), миртазапин (Remeron) и тразодон; буспирон; циклобензаприн (Amrix); метилфенидат (Aptensio, Metadate, Ritalin, 

други); опиоиди като меперидин (Demerol), метадон (Dolophine, Methadose), пропоксифен (вече не се предлага в САЩ; Darvon) или трамадол (Conzip, Ultram, в Ultracet); 

селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин и норепинефрин (SSNRIs), като дулоксетин (Cymbalta) и венлафаксин (Effexor); и жълт кантарион; Също 

така информирайте Вашия лекар, ако приемате МАО инхибитор като изокарбоксазид (Marplan), линезолид (Zyvox), метиленово синьо, фенелзин (Nardil), селегилин 

(Eldepryl, Emsam, Zelapar) или транилципромин (Parnate) или сте спрели приема ги през последните две седмици. Вашият лекар вероятно ще Ви каже, че не трябва да 

приемате сафинамид заедно с някое от тези лекарства. Ако спрете да приемате сафинамид, трябва да изчакате поне 14 дни, преди да започнете да приемате някое от 

тези лекарства. Също така, не приемайте декстрометорфан (в Robitussin DM; намира се в много продукти за кашлица и настинка без рецепта) заедно със сафинамид. 

или сте спрели да ги приемате през последните две седмици. Вашият лекар вероятно ще Ви каже, че не трябва да приемате сафинамид заедно с някое от тези 

лекарства. Ако спрете да приемате сафинамид, трябва да изчакате поне 14 дни, преди да започнете да приемате някое от тези лекарства. Също така, не приемайте 

декстрометорфан (в Robitussin DM; намира се в много продукти за кашлица и настинка без рецепта) заедно със сафинамид. или сте спрели да ги приемате през 

последните две седмици. Вашият лекар вероятно ще Ви каже, че не трябва да приемате сафинамид заедно с някое от тези лекарства. Ако спрете да приемате 

сафинамид, трябва да изчакате поне 14 дни, преди да започнете да приемате някое от тези лекарства. Също така, не приемайте декстрометорфан (в Robitussin DM; 

намира се в много продукти за кашлица и настинка без рецепта) заедно със сафинамид.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви други 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: антипсихотици като клозапин (Clozaril, Fazaclo, Versacloz) и оланзапин (Zyprexa); 
бензодиазепини като алпразолам (Xanax), диазепам (Diastat, Valium), лоразепам (Ativan), темазепам (Restoril) и 
триазолам (Halcion); лекарства за настинка и алергии (деконгестанти), включително тези, поставени в окото или 
носа; иматиниб (Gleevec); иринотекан (Camptosar, Onivyde); изониазид (Laniazid, in Rifamate, in Rifater); лапатиниб 
(Tykerb); метотрексат (Otrexup, Rasuvo); метоклопрамид (Reglan); митоксантрон; розувастатин (Crestor); 
селективни инхибитори на обратното захващане на серотонин като циталопрам (Celexa), есциталопрам 
(Lexapro), флуоксетин (Prozac, Sarafem, Symbyax, други), флувоксамин (Luvox), пароксетин (Brisdelle, Paxil, Pexeva) 
и сертралин (Zoloft); сулфасалазин (азулфидин); и топотекан (Hycamtin). Може да се наложи Вашият лекар да 
промени дозите на Вашите лекарства или да Ви наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако имате чернодробно заболяване. Вашият лекар вероятно ще Ви каже да не приемате сафинамид.

уведомете Вашия лекар, ако имате или някога сте имали психично заболяване като шизофрения (психично заболяване, което 

причинява нарушено мислене, загуба на интерес към живота и силни или необичайни емоции), биполярно разстройство 

(настроение, което се променя от депресирано до необичайно възбудено) или психоза; или ако имате високо или ниско 

кръвно налягане; дискинезия (ненормални движения); или проблеми със съня. Също така уведомете Вашия лекар, ако вие 

или член на семейството имате или сте имали проблеми с ретината на очите или албинизъм (наследено състояние, което 

причинява липса на цвят на кожата, косата и очите).

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна или планирате да забременеете. Ако забременеете, докато приемате сафинамид, 
обадете се на Вашия лекар.

уведомете Вашия лекар, ако кърмите или планирате да кърмите.

трябва да знаете, че сафинамидът 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. Не пийте 
алкохол, докато приемате сафинамид.
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трябва да знаете, че някои хора, които са приемали лекарства като сафинамид, са развили проблеми с хазарта или други 

интензивни пориви или поведения, които са били натрапчиви или необичайни за тях, като например повишени сексуални 

пориви или поведение. Обадете се на Вашия лекар, ако имате желание да залагате, което е трудно да контролирате, имате 

интензивни позиви 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.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?

Може да изпитате сериозна реакция, ако ядете храни с високо съдържание на тирамин по време на лечението със 

сафинамид. Тираминът се намира в много храни и напитки, включително месо, домашни птици, риба или сирене, което е 

пушено, отлежало, неправилно съхранявано или развалено; някои плодове, зеленчуци и боб; Алкохолни напитки; и 

продукти с дрожди, които са ферментирали. Вашият лекар или диетолог ще ви каже кои храни трябва да избягвате 

напълно и кои храни можете да ядете в малки количества. Ако ядете храна с високо съдържание на тирамин, докато 

приемате сафинамид, свържете се с Вашия лекар.

какво да правя, ако пропусна доза?

Пропуснете пропуснатата доза и вземете следващата си доза в обичайното време на следващия ден. Не вземайте двойна доза, за 

да компенсирате пропуснатата.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Сафинамид може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези 

симптоми е тежък или не изчезне:

гадене

затруднено заспиване или оставане на заспиване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Ако получите някой от тези симптоми, незабавно се 

обадете на Вашия лекар или потърсете спешна медицинска помощ:

влошаване или по-чести движения на тялото, които не можете да контролирате

промени в зрението

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

заблудни вярвания (вяра в неща, които не са реални)

възбуда, халюцинации, треска, изпотяване, объркване, ускорен пулс, треперене, тежка мускулна скованост или 
потрепване, загуба на координация, гадене, повръщане или диария

Сафинамид 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).
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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 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 пазите 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 малките 

деца могат да ги отворят лесно. 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.

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.

рандови имена

Ксадаго®

Последна редакция - 15.06.2017 г

Научете как да цитирате тази страница
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