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אלמוטריפטן
)טאן' טריפ מוח אל( בתור מבוטא

?זו תרופה נרשמה האם היי

 בבחילות מלווים שלעיתים פועמים, עזים ראש כאבי( מיגרנה ראש כאבי של בסימפטומים לטיפול משמשת אלמוטריפטן
 על פועל זה. סלקטיביים סרוטונין לקולטן אגוניסטים הנקראות תרופות בקבוצת נמצא אלמוטריפטן). ולאור לצליל ורגישות

 הגורמים מסוימים טבעיים חומרים של שחרור וחסימת, למוח להישלח כאב אותות עצירת, המוח סביב דם כלי צמצום ידי
 שיש הראש כאבי מספר את מפחית או מיגרנה התקפי מונע אינו אלמוטריפטן. מיגרנה של אחרים ותסמינים בחילה, לכאב
.לך

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 אם. מיגרנה ראש כאב של הראשון הסימן עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה כטבליה מגיע אלמוטריפטן
 עם. שנייה טבליה לקחת תוכל, יותר או שעתיים לאחר חוזרים אך אלמוטריפטן נטילת לאחר משתפרים שלך הסימפטומים

 לרופא שתתקשר לפני שנייה טבליה תיקח אל, אלמוטריפטן נטילת לאחר משתפרים אינם שלך הסימפטומים אם, זאת
 ההוראות אחר עקוב. שעות24  של זמן בפרק לקחת יכול שאתה טבליות של המרבי המספר את לך יגיד שלך הרופא. שלך
 לפי בדיוק אלמוטריפטן קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על

.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות

 במעקב להיות יכול אתה שבו אחר רפואי במתקן או רופא במשרד אלמוטריפטן של הראשונה המנה את לקחת יכול אתה
.חמורות תגובות אחר

.אלמוטריפטן נטילת לאחר יותר גבוהה בתדירות מתרחשים או משתפרים לא שלך הראש כאבי אם שלך לרופא התקשר

 עלולים שלך הראש כאבי, המומלץ מהזמן יותר ארוך זמן למשך או יותר קרובות לעתים אלמוטריפטן נוטל אתה אם
 ימים-10 מ יותר במשך ראש לכאב אחרת תרופה כל או אלמוטריפטן ליטול אין. יותר גבוהה בתדירות להופיע או להחמיר
חודש של בתקופה ראש כאבי מארבעה ביותר לטפל כדי אלמוטריפטן לקחת צריך אתה אם שלך לרופא התקשר. בחודש

.

.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה
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?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

,אלמוטריפטן נטילת לפני
אלמוטריפטן בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לאלמוטריפטן אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש.

 לקולטן סלקטיביים אגוניסטים: האחרונות השעות-24 ב הבאות מהתרופות אחת נטלת אם אלמוטריפטן תיקח אל
( סומטריפטן), מקסלט( ריזאטריפטן'), אמרג( נאראטריפטן), פרובה( פרובאטריפטן), רלפקס( אלטריפטן כגון סרוטונין

, קברגולין), פרלודל( ברומוקריפטין כמו ארגוט מסוג תרופות או )Zomig( zolmitriptan; או-Treximet), ב, אימיטרקס
, קפרגוט( ארגוטמין), ארגוטרט( ארגונובין), הידרגין( מסילטים ארגולואידים), מיגרנאלDHE, (45  דיהידרו-ארגוטמין

).פרמקס( ופרגוליד) ), מתיזרט(), ין'מתרג( מתילרגונובין), וויגריין, ארגומאר

 אספירין); טיילנול( פרצטמול: מהבאים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכננת או לאחרונה לקחת שהפסקת, לוקח שאתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא או מרשם אחרות תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר

 של חוזרת ספיגה מעכביCrixivan(; ; nefazodone )Serzone( ;(Biaxin)( indinavir;  קלריתרמיצין(Aleve, Naprosyn);  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDS)  אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות

/סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי-)Zoloft( sertraline; ו-Symbyax), )fluvoxamine, paroxetine )Paxil בcitalopram )Celexa(, escitalopram )Lexapro(, fluoxetine ,Prozac, Sarafem)  כגון(SSRI)  סלקטיביים סרוטונין

 אתה אם לרוקח או לרופא ספר-)Accolate( zafirlukast. ו-)Efexor(; troleandomycin )TAO( venlafaxine; ו) מרידיה( סיבוטרמין )desvenlafaxine )Pristiq(, duloxetine )Cymbalta, כגון סלקטיביים(SNRI)  נוראפינפרין

 גם ספר-)Norvir( ritonavir. וEES, E); (Mycin, Erythrocin- אריתרומיצין); ניזורל( וקטוקונאזול) ספורנוקס( איטראקונאזול כגון פטרייתיים אנטי: האחרון השבוע במהלך אותן ליטול הפסקת אם או הבאות התרופות את נוטל

ו), אלדפריל( סלגילין), נרדיל( פנלזין), מרפלן( איזוקרבוקסאזיד כולל(MAO),  אוקסידאז מונואמין מעכבי: האחרונים השבועיים במהלך אותן ליטול הפסקת אם או הבאות התרופות את נוטל אתה אם לרוקח או לרופא

.tranylcypromine )Parnate( אותן ליטול הפסקת אם או הבאות התרופות את נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

 או הבאות התרופות את נוטל אתה אם לרוקח או לרופא גם ספר-)Norvir( ritonavir. וEES, E); (Mycin, Erythrocin- אריתרומיצין); ניזורל( וקטוקונאזול) ספורנוקס( איטראקונאזול כגון פטרייתיים אנטי: האחרון השבוע במהלך

 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן )Parnate( tranylcypromine. ו), אלדפריל( סלגילין), נרדיל( פנלזין), מרפלן( איזוקרבוקסאזיד כולל(MAO),  אוקסידאז מונואמין מעכבי: האחרונים השבועיים במהלך אותן ליטול הפסקת אם

) ספורנוקס( איטראקונאזול כגון פטרייתיים אנטי: האחרון השבוע במהלך אותן ליטול הפסקת אם או הבאות התרופות את נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון

 מונואמין מעכבי: האחרונים השבועיים במהלך אותן ליטול הפסקת אם או הבאות התרופות את נוטל אתה אם לרוקח או לרופא גם ספר-)Norvir( ritonavir. וEES, E); (Mycin, Erythrocin- אריתרומיצין); ניזורל( וקטוקונאזול

. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן )Parnate( tranylcypromine. ו), אלדפריל( סלגילין), נרדיל( פנלזין), מרפלן( איזוקרבוקסאזיד כולל(MAO),  אוקסידאז

ו), אלדפריל( סלגילין), נרדיל( פנלזין), מרפלן( איזוקרבוקסאזיד כולל(MAO),  אוקסידאז מונואמין מעכבי: האחרונים השבועיים במהלך אותן ליטול הפסקת אם או הבאות התרופות את נוטל אתה אם לרוקח או לרופא גם ספר

.tranylcypromine )Parnate( אותן ליטול הפסקת אם או הבאות התרופות את נוטל אתה אם לרוקח או לרופא גם ספר. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן 

 או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן )Parnate( tranylcypromine. ו), אלדפריל( סלגילין), נרדיל( פנלזין), מרפלן( איזוקרבוקסאזיד כולל(MAO),  אוקסידאז מונואמין מעכבי: האחרונים השבועיים במהלך

.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח

; סדירות לא לב פעימות); בחזה כאבים( אנגינה; לב התקף; לב במחלת פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
, לאצבעות דם בזרימת בעיות( ריינו מחלת, ברגליים דם קרישי, דליות כגון הדם במחזור בעיות או'; שבץ מיני' או שבץ

 הרופא). קרְבִָיַם הדם בזרימת מירידה הנגרמים בטן וכאבי דם שלשול( איסכמית מעי מחלת או), ולאף לאוזניים, בהונות
.אלמוטריפטן לקחת לא לך לומר עשוי שלך

, גבוה כולסטרול, גבוה דם לחץ פעם לך היה או לך יש אם; משקל מעודף סובל או מעשן אתה אם שלך לרופא ספר
 פעם אי סבלו או סבלו משפחה בני כל אם או); בחיים שינוי( המעבר גיל עברת אם; כבד או כליות מחלת או סוכרת
.שבץ או לב ממחלת

 בזמן מינית פעילים להיות מתכננים אתם אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
 נטילת בזמן להריון נכנסת אם. הריון למניעת יעילות שיטות על הרופא עם דברו, זו תרופה נוטלים שאתם

.שלך לרופא התקשר, אלמוטריפטן

 התרופה כיצד יודע שאתה עד מכונות תפעיל או במכונית תנהג אל. לנמנום לך לגרום עלול שאלמוטריפטן לדעת עליך
.עליך משפיעה

 להשתמש אין. מיגרנה ידי על נגרמים שהם לוודא כדי שלך הראש כאב תסמיני על שלך הרופא עם שוחח
 ראש כאבי כגון( אחרים ממצבים הנגרמים ראש בכאבי או בזילרית או המיפלגית במיגרנה לטיפול באלמוטריפטן

).מקבציים

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ שתיית על שלך הרופא עם שוחח
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?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול אלמוטריפטן
:חולף לא או

קיבה קלקול

בחילה

נּומהָ

ראֹׁש ּכאְבֵ

יבש פה

סחְרַחֹורתֶ

 התקשר, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד לרופא

התחתונות הרגליים או הקרסוליים, הרגליים, הידיים, העיניים, השפתיים, הלשון, הגרון, הפנים של נפיחות

צרְִידּות

כוורות

פריחה

עקִצּוץ

בלסת או בצוואר, בגרון, בחזה כבדות או לחץ, כאב, לחץ

קשה או איטי דיבור

חּולׁשהָ

רגל או יד של תחושה חוסר או חולשה

חזקים או פתאומיים בטן כאבי

דמי שלשול

סדיר לא או דופק, מהיר דופק

נשימה קוצר

קרה בזיעה פורצים

בליעה או נשימה קשיי

והבהונות האצבעות של כחול צבע או חיוורון

ברגליים או בידיים עקצוץ או צריבה, כאב

.התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול אלמוטריפטן

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)
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)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

?אחר מידע לדעת צריך

.קבוע באופן להיבדק צריך שלך הדם לחץ. שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

.אלמוטריפטן נוטל אתה ומתי ראש כאבי לך יש מתי רשום ידי על ראש כאבי יומן לנהל עליך

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®אקסטר

15/03/2016-  לאחרונה מתוקן
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http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help
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זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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