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КАКВО Е РИВОТРИЛ

Ривотрил е Бензодиазепин. Дейстието му се изразява в антиконвулсивно, успокоително /седативно / действие. Rivotril - Clonazepam
потиска много от видовете клинични форми на епилепсия и гърчове при новородени, деца и възрастни.
КОЙ НЕ ТРЯБВА ДА ГО ВЗИМА

Пациенти с хронична белодробна недостатъчност или с увредена бъбречна или чернодробна функция, както и при пациенти в напреднала
възраст или с умствено увреждане.
Rivotril - Clonazepam трябва да се прилага само с повишено внимание при остра интоксикация с алкохол или наркотици и при пациенти с
тежко чернодробно увреждане (напр. цироза на черния дроб). Бензодиазепините трябва да се прилагат изключително внимателно при
злоупотреба с алкохол или наркотици. В комбинация с алкохол може да се променят ефектите на лекарството или да предизвика появата
на неочаквани нежелани реакции.

НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Наблюдаваните нежелани реакции обикновено включват - умора, мускулна слабост, замаяност, липса на равновесие и координация на
волевите мускулни движения в различна степен, лека степен на нарушено съзнание, съненост, нарушение на координацията. Нарушена
концентрация, безпокойство, объркване и дезориентация също могат да бъдат наблюдавани.
Прилагането на бензодиазепини в терапевтични дози може да причини антероградна амнезия /незапомняне на преживявания след
възстановяване на ясно съзнание. Тя се дължи на разстройство на фиксационната памет – болният не е в състояние да запомни нищо от
това, което вижда, чува или преживява. Рискът се увеличава с повишаване на дозата. Ефектите на амнезия могат да бъдат свързани с
неадекватно поведение. В единични случаи се съобщава за уртикария /сърбеж по кожата/, временно опадване на косата, промени в
пигментацията, гадене, главоболие, спадане на сексуалното желание, импотентност и /неволното изпускане на урина/.
Прилагането на бензодиазепини може да доведе до развитие на физична и психична зависимост от тези продукти. Рискът от подобно
явление нараства с повишаване на дозата и продължителността на лечението и е особено изразен при предразположение към
злоупотреба с алкохол и наркотици. След като се развие физична зависимост, рязкото прекъсване на приема води до абстиненция.

Симптомите включват тремор, изпотяване, силна емоционална възбуда, съпроводена с чувство на тревога и страх, нарушен сън,
главоболие, мускулни болки, напрежение, безпокойство, объркване, раздразнителност и епилептични гърчове. В определени случаи могат
да се развият агресивност, възбудимост, нервност, враждебност, раздразнителност, нарушен сън, кошмари, говорене на сън, психични
увреждания
ПРЕДОЗИРАНЕ

Симптомите на предозиране или интоксикация се проявяват различно в зависимост от възрастта, телесното тегло и индивидуалния
отговор. Те варират - от сънливост и замайване до невъзможност за координиране на мускулната дейност при извършването на волеви
движения и/или ступор, завършващи с кома, с потискане или затрудняване на дишането. Има тежки последствия, ако едновременно е бил
приеман алкохол или други лекарства. Rivotril clonazepam се абсорбира напълно и бързо и действието му започва от един до четири часа,
след перорален прием.
Дозировка и начин на приложение при възрастни не трябва да надхвърля 1 mg дневно.

