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Sumatriptan
pronunțat ca (soo ma trip' tan)

de ce este prescris acest medicament?

Sumatriptanul este utilizat pentru a trata simptomele migrenei (dureri de cap severe, pulsive, care uneori sunt 
însoțite de greață sau sensibilitate la sunet și lumină). Sumatriptanul face parte dintr-o clasă de medicamente 
numite agonişti selectivi ai receptorilor serotoninei. Acționează prin îngustarea vaselor de sânge din cap, oprirea 
semnalelor de durere să fie trimise la creier și blocarea eliberării anumitor substanțe naturale care provoacă 
durere, greață și alte simptome ale migrenei. Sumatriptanul nu previne atacurile de migrenă și nici nu reduce 
numărul de dureri de cap pe care le aveți.

cum trebuie utilizat acest medicament?

Sumatriptanul se prezintă sub formă de tablete de luat pe cale orală. Se ia de obicei la primul semn de migrenă. Dacă simptomele 

dumneavoastră se ameliorează după ce luați sumatriptan, dar revin după 2 ore sau mai mult, puteți lua un al doilea comprimat. Cu toate 

acestea, dacă simptomele dumneavoastră nu se ameliorează după ce luați sumitriptan, nu luați un al doilea comprimat fără să vă adresați 

medicului dumneavoastră. Medicul dumneavoastră vă va spune numărul maxim de comprimate pe care le puteți lua într-o perioadă de 24 

de ore. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta de prescripție și adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului să vă explice 

orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați sumatriptan exact conform instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât 

este prescris de medicul dumneavoastră.

Puteți lua prima doză de sumatriptan într-un cabinet medical sau în altă unitate medicală unde puteți fi 
monitorizat pentru reacții grave.

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă durerile de cap nu se ameliorează sau apar mai frecvent după administrarea de sumatriptan.

Dacă luați sumatriptan mai des sau mai mult decât perioada recomandată, durerile de cap se pot agrava sau pot apărea 

mai frecvent. Nu trebuie să luați sumatriptan sau orice alt medicament pentru dureri de cap mai mult de 10 zile pe lună. 

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă trebuie să luați sumatriptan pentru a trata mai mult de patru dureri de cap 

într-o perioadă de 1 lună.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.

există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament este uneori prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe 

informații.
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ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua sumatriptan,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la sumatriptan, la orice alte medicamente sau la oricare dintre 

ingredientele comprimatelor de sumatriptan. Adresați-vă farmacistului pentru o listă a ingredientelor.

nu luați sumatriptan dacă ați luat oricare dintre următoarele medicamente în ultimele 24 de ore: alți 
agonişti selectivi ai receptorilor serotoninei, cum ar fi almotriptan (Axert), eletriptan (Relpax), frovatriptan 
(Frova), naratriptan (Amerge), rizatriptan (Maxalt) sau zolmitriptan (Zomig); sau medicamente de tip ergot, 
cum ar fi bromocriptina (Parlodel), cabergolina, dihidroergotamina (DHE 45, Migranal), mesilații ergoloizi 
(Hydergine), ergonovină (Ergotrate), ergotamina (Cafergot, Ergomar, Wigraine), metilergonovină 
(Methergidessert), (Methergidessert), ), și pergolidă (Permax).

nu luați sumatriptan dacă luați un inhibitor de monoaminoxidază A (MAO-A), cum ar fi isocarboxazid 
(Marplan), fenelzină (Nardil) sau tranilcipromină (Parnate) sau dacă ați luat unul dintre aceste medicamente 
în ultimele 2 săptămâni.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 
Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: acetaminofen (Tylenol); antidepresive precum amitriptilina 
(Elavil), amoxapina (Asendin), clomipramina (Anafranil), desipramina (Norpramin), doxepina (Adapin, Sinequan), 
imipramina (Tofranil), nortriptilina (Aventyl, Pamelor), protriptilina (Vivactil) și trimipramina ( Surmontil); aspirina și alte 
medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofen (Advil, Motrin) și naproxen (Aleve, Naprosyn); 
inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei (ISRS), cum ar fi citalopram (Celexa), escitalopram (Lexapro), fluoxetină 
(Prozac, Sarafem, în Symbyax), fluvoxamină, paroxetină (Paxil) și sertralină (Zoloft); și inhibitori selectivi ai recaptării 
serotoninei/norepinefrinei (SNRI) cum ar fi desvenlafaxina (Pristiq), duloxetina (Cymbalta), sibutramină (Meridia) și 
venlafaxina (Effexor). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 
monitorizeze cu mai multă atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți sau ați avut vreodată boală cardiacă; un atac de cord; angină (durere în piept); bătăi 

neregulate ale inimii; accident vascular cerebral sau „mini-accident vascular cerebral”; sau probleme de circulație, cum ar fi vene 

varicoase, cheaguri de sânge în picioare, boala Raynaud (probleme cu fluxul sanguin la degete, degetele de la picioare, urechi și nas) 

sau boala intestinală ischemică (diaree cu sânge și dureri de stomac cauzate de scăderea fluxului sanguin la nivelul intestine). Medicul 

dumneavoastră vă poate spune să nu luați sumatriptan.

spuneți medicului dumneavoastră dacă fumați sau sunteți supraponderal; dacă aveți sau ați avut vreodată hipertensiune arterială, 

colesterol ridicat, diabet, convulsii sau boli hepatice sau renale; dacă ați trecut prin menopauză (schimbarea vieții); sau dacă vreun 

membru al familiei are sau a avut vreodată boli de inimă sau accident vascular cerebral.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă intenționați să fiți activ 

sexual în timp ce utilizați acest medicament, discutați cu medicul dumneavoastră despre metode eficiente de control al nașterii. Dacă 

rămâneți gravidă în timp ce luați sumatriptan, adresați-vă medicului dumneavoastră.

trebuie să știți că acest medicament vă poate provoca somnolență sau amețeală. Nu conduceți o mașină și nu 
utilizați utilaje până nu știți cum vă afectează acest medicament.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

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

este severe sau nu dispare:
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înroșirea

senzație de furnicături

senzație de căldură sau frig

drowsiness

tiredness

weakness

dizziness

upset stomach

diarrhea

nausea

muscle cramps

Some side effects can be serious. If you experience any of the following symptoms, call 
your doctor immediately or get emergency medical treatment:

pain, tightness, pressure, or heaviness in the chest, throat, neck, and/or jaw

slow or difficult speech

faintness

breaking out in a cold sweat

shortness of breath

weakness or numbness of an arm or leg

sudden or severe stomach pain

fast, pounding, or irregular heartbeat

bloody diarrhea

vomiting

sudden or severe stomach pain

sudden weight loss

paleness or blue color of the fingers and toes

difficulty breathing or swallowing

redness, swelling, or itching of the eyes, face, lips, or throat

rash

hives

change in vision

seizures
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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).

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, 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. Tensiunea arterială trebuie verificată în mod regulat.

Ar trebui să țineți un jurnal al durerilor de cap notând când aveți dureri de cap și când luați 
sumatriptan.

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

Imitrex®Tablete
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rand nume de produse combinate

Treximet®(conținând naproxen, sumatriptan)

Ultima revizuire - 15.11.2015
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