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Sifrol bula pdf

Sifrol é indicado para o tratamento de sinais e sintomas da doença de Parkinson sem uma causa conhecida e pode ser usado sozinho ou em combinação com levodopa. Também é indicado para o tratamento de sintomas de síndrome da perna inquieta (RLS) sem uma causa conhecida. Como funciona o Sifrol? O siphrol age no cérebro para aliviar problemas motores relacionados à doença de Parkinson
e também proteger os neurônios dos efeitos nocivos da levodopa. Mecanismo de ação na síndrome das pernas inquietas (síndrome das pernas inquietas). Contraindicações Você não deve usar Sifrol se você é alérgico a pramipexol (o ingrediente ativo) ou qualquer componente da fórmula. Como usarYes você deve tomar os comprimidos com água, com ou sem comida. Tome o remédio como indicado
pelo seu médico. Dose da doença de Parkinson A dose diária total deve ser dividida em três doses diárias. Tratamento inicial A dose deve ser gradualmente aumentada a partir de uma dose inicial de 0,375 mg/dia, dividida em três doses diárias, e deve ser aumentada a cada 5 a 7 dias. Até que não haja efeitos colaterais, a dose deve ser aumentada até que o efeito terapêutico máximo seja alcançado.
Regime de absorção semanal sifrol Dose diária total 1 0.125 mgs, 3 x diária 0,375 mgs 2 0,25 mgs, 3 x diárias 0,75 mgs 3 0,5 mgs, 3 x diárias 1,50 mg Se a dose for necessária, seu médico pode adicionar 0,75 mg à dose diária semanalmente até chegar à dose máxima de 4,5 mg/dia. Terapia de manutenção A dose individual deve ficar entre 0,375 mg/dia e uma dose máxima de 4,5 mg/dia.
Descontinuação do tratamento Em caso de interrupção do tratamento, a dose deve ser reduzida em 0,75 mg por dia até que a dose diária atinja 0,75 mgs. Depois disso, a dose deve ser reduzida em 0,375 mgs por dia. Pacientes tratados com levodope Se você também está tomando levodope, recomenda-se que seu médico reduza a dose de levodope, tanto durante uma dose aumentada de Sifrol
quanto durante o tratamento de manutenção. Pacientes com problemas renais Se você tiver problemas renais, seu médico pode ajustar a dose. Pacientes com problemas hepáticos não é considerado necessário para reduzir a dose. Síndrome das pernas inquietas A dose inicial recomendada de Sifrol é de 0,125 mgs uma vez por dia, 2 a 3 horas antes de dormir. Em pacientes com sintomatologia
adicional, a dose deve ser aumentada ou ajustada a cada 4-7 dias, um máximo de 0,75 mg por dia. Sifrol Up-dosing regimen Dose diária (única) dose noturna 1 0,125 mgs 2 (se necessário) 0,25 mgs 3 (se necessário) 0,50 mgs 4 (se necessário) 0,75 mg O tratamento pode ser descontinuado sem redução gradual da dose. No entanto, estudos têm demonstrado que sintomas generalizados de ESM
podem ocorrer. Se você tiver problemas renais, seu médico pode ajustar a dose. A segurança e eficácia do Sifrol não foi estabelecida em crianças e adolescentes menores de 18 anos. Siga as instruções do seu médico e respeite sempre os tempos, doses e duração de Não pare o tratamento sem o conhecimento do médico. O que devo fazer se esquecer de usar Spifrol? Continue tomando doses
adicionais regularmente no horário habitual. Não dobre a dose na próxima saída. Em caso de dúvida, procure o conselho de seu farmacêutico ou médico ou dentista. Precauções Se você tiver problemas renais, seu médico deve reduzir sua dose de Sifrol. O sifrol pode causar alucinações e confusão, mais comumente em pacientes com doença avançada de Parkinson que estão em tratamento associado
à levodopa. Aviso: Sua capacidade de dirigir pode ser reduzida se você tiver alucinações visuais. Existe a possibilidade de comportamentos anormais, como comer demais, fazer compras, sexo e jogos de azar. Nesses casos, o médico pode decidir se reduz a dose ou mesmo para interromper o tratamento. Se você tem transtornos psicóticos (confusão com real), seu médico deve avaliar se os benefícios
de tomar essa droga superam os riscos. O uso de Sifrol juntamente com antipsicóticos não é recomendado. O uso do Sifrol pode causar sonolência e sono repentino durante as atividades diárias (como conversas e refeições). Se você tem doenças cardiovasculares graves, você precisará monitorar sua pressão arterial, especialmente no início do tratamento, devido ao risco de queda na pressão quando
você se levantar rapidamente. Sintomas de síndrome neuroléptica maligna (contrações musculares graves, alterações de dosagem de enzimas e febre alta resistente) foram relatados na doença de Parkinson após interrupção abrupta do tratamento. Você e seu médico devem monitorar a incidência de melanoma (um tipo de câncer de pele) enquanto tomam sifrol, como estudos mostraram que pacientes
com Doença de Parkinson têm aproximadamente 2 a 6 vezes mais chances de desenvolver a doença. Alterações oculares (na retina) ocorreram em estudos em ratos albinos que não foram observados em outras espécies animais; a relevância desses achados para os seres humanos ainda não foi estabelecida. Casos na literatura têm mostrado que o tratamento da síndrome da perna inquieta com
drogas com efeito semelhante ao Sifrol pode resultar no surgimento de sintomas de síndrome das pernas inquietas mais cedo do que o habitual e sua propagação para outros membros. Você precisará ser monitorado regularmente para controlar o desenvolvimento de mania (mudanças de humor anormais e persistentes também chamadas de euforia) e delírio (uma mudança no julgamento da realidade,
ou seja, a capacidade de distinguir falso do real indica na lucidez da consciência). Seu médico deve informar a você e ao seu cuidador que os pacientes tratados com Sifrol podem experimentar mania e delírio. Se esses sintomas se desenvolverem, o médico também pode decidir se reduz a dose ou mesmo para interromper o tratamento. Pramipexol não causava malformações em coelhos e ratos, mas
era tóxico para embriões de ratos quando a mãe estava recebendo doses Pramipexol. Diga ao seu médico ou dentista se você está usando outros medicamentos. Não use a droga sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para sua saúde. Efeitos colateraisEstosestose medicação pode causar algumas reações desagradáveis inesperadas. Doença de Parkinson Reações muito comuns
Tontura, movimentos repetidos involuntários, sonolência, enjoo de movimento. Reações comuns Comportamento anormal (refletindo sintomas de distúrbios de controle de impulso e comportamento compulsivo), sonhos anormais, confusão, alucinações, insônia, dor de cabeça, distúrbios visuais incluindo visão dupla, visão turva e visão reduzida, baixa pressão, prisão de ventre, vômito, fraqueza, inchaço
das pernas e pés, perda de peso incluindo perda de apetite. Reações incomuns Pneumonia, impulso por compras, sexo, jogo patológico, amnésia, delírio, aumento ou diminuição do desejo sexual, paranoia, inquietação, realocação, início repentino do sono, desmaios, falta de ar, soluços, coceira, vermelhidão e descascamento da pele (erupção cutânea), reações alérgicas, ganho de peso. Reações raras
de Mania. Reação com frequência desconhecida Secreção insuficiente do hormônio antidiurético, excesso de alimentação, alimentação excessiva, perda da função cardíaca. Síndrome das pernas inquietas Reação muito comum Enjoo. Reações comuns Sonhos anormais, insônia, tontura, dor de cabeça, sonolência, prisão de ventre, vômitos, fraqueza. Reação incomum Confusão, alucinações, aumento
ou diminuição do desejo sexual, inquietação, movimentos repetitivos involuntários, início repentino do sono, desmaios, distúrbios visuais incluindo visão dupla, visão turva e visão reduzida, baixa pressão, falta de ar, soluços, coceira, vermelhidão e descascamento da pele (erupção cutânea), reações alérgicas, inchaço das pernas e pés, perda de peso incluindo perda de peso, incluindo perda de apetite,
aumento do apetite. Reação com frequência desconhecida Pneumonia, secreção insuficiente de hormônio antidiurético, comportamento anormal (refletindo sintomas de distúrbios de controle de impulso e comportamento compulsivo), excesso de alimentação, compras, por sexo, por jogo, mania, delírio, alimentação excessiva, paranoia, amnésia, movimento excessivo, perda da função cardíaca. Alguns
pacientes podem sentir hipotensão no início do tratamento, especialmente se o aumento da dose de Spifrol for muito rápido. Há alguns relatos de episódios repentinos de sono durante as atividades diárias. No entanto, alguns pacientes não relataram sinais de alerta, como sonolência, o que é comum em pacientes que tomam doses de dihidrato pramipexol acima de 1,5 mg/dia. Não havia relação com a
duração do tratamento. Na maioria dos casos em que as informações foram obtidas, os episódios não foram repetidos após a redução da dose ou a interrupção do tratamento. Informe seu médico, dentista ou farmacêutico sobre a ocorrência de reações adversas com este medicamento. Informe também através de seu atendimento ao cliente. Efeitos populacionais especiais sobre a capacidade de dirigir
e usar máquinas A sonolência pode ser comum e pode ter consequências potencialmente graves. Portanto, você não deve dirigir um carro ou operar qualquer outra máquina até que você tenha experiência suficiente com Spifrol para estimar se você terá alguma deterioração no seu desempenho mental e/ou motor. Você não deve dirigir ou se envolver em atividades potencialmente perigosas se estiver
com sono ou de repente dormir durante as atividades diárias a qualquer momento durante o tratamento. Se ocorrerem, procure orientação médica. Gravidez e amamentação O Spifrol só deve ser usado durante a gravidez se os benefícios potenciais justificarem os riscos para o bebê. Ainda não foi avaliado se Spifrol é excretado no leite materno. Se você está comendo mama, você não deve usar Spifrol,
pois pode haver uma inibição da produção de leite. Este medicamento não deve ser tomado por gestantes sem orientação médica ou de um dentista. ComposiçãoSifrol 0,125 mg Cada comprimido contém: 0,125 mg pramipexol dihydrohydra, equivalente a 0,088 mg de pramipexol. Sifrol 0,25 mg Cada comprimido contém: 0,25 mg pramipexol dihydrodra, equivalente a 0,18 mg de pramipexol. Sifrol 1 mg
Cada comprimido contém: 1,0 mg de dihidrohydra pramipexol, equivalente a 0,7 mg de pramipexol. Substâncias auxiliares: manitol, amido, sílica, povidone e estearato de magnésio. Overdose Não há experiência clínica com casos de overdose, mas são esperados efeitos colaterais como enjoo de movimento, vômitos, movimento excessivo, alucinações, agitação e baixa pressão. Não há antídoto
conhecido para Spifrol. Medicamentos específicos e medidas gerais de suporte podem ser necessários, como lavagem gástrica, substituição de fluidos venosos e monitoramento de eletrocardiograma. Se você usar uma grande quantidade desta droga, procure rapidamente ajuda médica e, se possível, leve a embalagem ou o folheto da droga. Ligue para 0800 722 6001 se precisar de orientação
adicional. Interação medicamentosa Em humanos, o pramipexol (a substância ativa) é encontrado com uma baixa taxa de ligação de proteína plasmática (&lt;20%) Biotransformação. Portanto, é improvável que interações com outros medicamentos que afetem a ligação às proteínas plasmáticas ou sejam eliminadas por biotransformação. Drogas que incutem requabs de secreção ativa de drogas básicas
de pH (cationic), como cimetidina, ou drogas que são eliminadas pela secreção ativa de tubulins renais podem interagir com dihidrodo pramipexol (substância ativa), resultando em uma diminuição no desembaraço de uma ou ambas as drogas. Em caso de tratamento concomitante com esta classe de drogas (incluindo amantadina), deve-se ter cuidado com sinais de hiperestimulação dopaminérgica,
como dyskinesia, agitação ou alucinações. Nesses casos, é necessário reduzir a dose. Selegilin e não afetam a farmacocinética do pramipexol. A extensão total de absorção ou eliminação de lyodope não muda com pramipexol. As interações com anticholinergis e amantadina ainda não foram avaliadas. Uma vez que os anticholinergis são eliminados principalmente pelo metabolismo hepático, as
interações farmacocinéticas com pramipexol (a substância ativa) são praticamente improváveis. É possível interagir com a amantadina, já que eles têm o mesmo caminho de excreção dos rins. Antipsicóticos Co-doses de antipsicóticos com pramipexol (substância ativa) não são recomendadas, pois os efeitos de um antagonista da dopamina podem ser esperados. Durante uma dose aumentada de
dihidradradrarate pramipexol (ingrediente ativo) em pacientes com doença de Parkinson, recomenda-se reduzir a dose de levodopa e manter uma dose de outras drogas antiparkinsonianas. Devido aos possíveis efeitos aditivos, recomenda-se cautela quando os pacientes tomam qualquer outra droga sedativa ou alcoólica e drogas que aumentam os níveis plasmásicos de pramipexol (substância ativa)
(por exemplo, cimethidina) juntamente com pramipexol (substância ativa). Resultados da ActionEfficacy Em 3 estudos duplo-cegos, randomizados, multicênticos, controlados por placebo, avaliando a eficácia e a segurança do pramipexol (substância ativa) em comprimidos de liberação longa (ER) uma vez por dia e liberação imediata (IR) 3 vezes por dia, em doses tituladas e, em seguida, em doses fixas,
Shapira et al1 concluíram que dos 507 pacientes elegíveis para o tratamento, a eficácia do comprimido de liberação prolongada foi comparável e demonstrada descritivamente até o 33º em comparação com o placebo (55,6%) e liberação imediata pramipexol (64%) Poewe et al2 também apresentaram resultados de eficácia e segurança semelhantes para ambos os comprimidos pramipexol (substâncias
ativas) (IR e ER), com resultados ligeiramente inferiores aos placebos em relação às reações adversas. A conclusão desses autores não foi pior em relação às apresentações, tanto em termos de eficácia quanto de tolerabilidade. Dansirikul et al3 analisaram o comportamento farmacocinético entre comprimidos de pramipexol de ER e IR. Com base em 699 pacientes, a maioria caucasianos e dois modelos
de absorção de pramipexol, após 2 anos e 9 meses de estudo, concluíram que os parâmetros farmacocinéticos de pramipexol (substância ativa) de liberação imediata 3 vezes por dia são comparáveis à liberação prolongada em uma dose diária com melhor tolerabilidade e eficácia semelhante. Lilienthal et al4 da doença de Parkinson descobriram que a eficácia do pramipexol (substância ativa) foi
mantida em todo o ensaios clínicos controlados, que foram de aproximadamente 6 meses. Não houve sinais de redução da eficácia em estudos de plano aberto iniciados há mais de 3 anos. A eficácia e a tolerabilidade da troca noturna de um comprimido de liberação imediata em um comprimido de liberação estendida na mesma dose diária foi avaliada em um ensaio clínico duplo-cego de Debove-
Debieuvre et al5 em pacientes com doença de Parkinson precoce. A eficácia foi mantida em 87 dos 103 pacientes que mudaram de tratamento. Desses 87 pacientes, 82,8% não tiveram uma dose alterada, 13,8% tiveram aumento de dose e 3,4% tiveram uma dose reduzida. A mudança de linha de base foi considerada não clínica relevante em metade dos 16 pacientes que não atenderam aos critérios
de manutenção da eficácia no escore UPDRS Parte II + III. Características farmacológicas Farmacodinâmica Esta droga contém pramipexol, um agonista de dopamina que se liga com alta seletividade e especificidade aos receptores subterioro D2 da dopamina, tem uma afinidade preferencial pelos receptores D3 e tem atividade interna completa. Esta droga alivia a disfunção motora de Parkinson
estimulando receptores de dopamina no corpo listrado. Estudos em animais têm demonstrado que o pramipexol (a substância ativa) inibe a síntese de dopamina, liberação e rotatividade. Pramipexolv protege neurônios dopaminérgicos da degeneração devido à isquemia ou neurotoxicidade induzida por metanfetamina. Estudos in vitro mostraram que o pramipexol (a substância ativa) protege os
neurônios da neurotoxicidade da levodopa. Observou-se diminuição da concentração de prolactina dependente de dose em humanos. Em um ensaio clínico com controles (voluntários saudáveis) onde a titulação de dose foi realizada em menos tempo do que o recomendado habitual, observou-se o uso de comprimidos de diquidrodradraate pramipexol com liberação prolongada (substância ativa) (a cada
3 dias) até 4,5 mg/dia, observou-se aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca. No entanto, esse efeito não tem sido observado em estudos em pacientes. Farmacocinética Pramipexol (substância ativa) é rapidamente e completamente absorvido após a administração oral. A biodisponibilidade absoluta do pramipexol (substância ativa) é superior a 90% e a concentração máxima de plasma
ocorre em cerca de 6 horas. Em geral, os alimentos não afetam a biodisponibilidade do pramipexol (substância ativa). Um ligeiro aumento de 20% na concentração máxima e um atraso de cerca de 2 horas no tempo para atingir a concentração máxima após uma refeição com alto teor de gordura não são considerados clinicamente significativos. Pramipexol (substância ativa) representa cinética linear e
diferenças relativamente pequenas entre os níveis plasmáticos, independentemente da forma farmacêutica. Em humanos, pramipexol tem uma baixa taxa de ligação às proteínas plasmáticas (&lt;20%) e grande volume de distribuição (400 L). Altas concentrações foram observadas no tecido cerebral de rato (aproximadamente 8 vezes concentração plasmática). Em humanos, pramipexol (a substância
ativa) é pouco metabolizado. Excreção renal de pramipexol (uma substância ativa não metabolizada) é a principal via de eliminação (cerca de 80% da dose). Aproximadamente 90% da dose marcada 14C é excretada pelos rins, enquanto menos de 2% é excretada nas fezes. O desembaraço total do pramipexol (substância ativa) é de aproximadamente 500 ml/min e a liberação renal é de
aproximadamente 400 ml/min. A meia-vida eliminatória (t1/2) varia de 8 horas em jovens a 12 horas em idosos. Armazenamento CareHwouth a temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido contra luz e umidade. Número do lote e data de fabricação e expiração: veja a embalagem. Não use a droga com prazo de validade expirado. Mantenha-o em sua embalagem original. Propriedades físicas do
Tablet Sifrol 0,125 mg É branco, redondo, achatado e com bordas cortadas na diagonal; um lado é marcado com o símbolo P6 e o outro com o símbolo Boehringer Ingelheim. Tablet Sifrol 0,25 mg É branco, oval, achatado e com bordas cortadas diagonalmente e ranhuradas; um lado é marcado com o símbolo P7 e o outro com o símbolo Boehringer Ingelheim. Tablet Sifrol 1 mg É branco, redondo,
achatado e com bordas cortadas diagonalmente e ranhuradas; um lado é marcado com o símbolo P9 e o outro com o símbolo Boehringer Ingelheim. Antes do uso, monitore o aparecimento da droga. Se houver uma data de validade e você notar uma mudança na aparência, verifique com o seu farmacêutico para ver se você pode usá-lo. Todas as drogas devem ser mantidas fora do alcance das crianças.
Legal SayingsMS - 1.0367.0107 Farm. Resp.: Dímitra Apostolopoulou CRF-SP 08828 08828
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