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?זו תרופה נרשמה האם היי

 ידי על) וחשיבה זיכרון כגון( המנטלי התפקוד את משפר זה. אסטראז כולין מעכבי הנקראות תרופות של בקבוצה הוא.
( פרקינסון מחלת עם אנשים אצל בדמנציה לטיפול גם משמשRivastigmine . במוח מסוים טבעי חומר של הכמות הגדלת
) זיכרון ואובדן מדשדשת הליכה, שרירים חולשת, בתנועה האטה של תסמינים עם העצבים ומערכת מוח מחלת

. Rivastigmineולבצע לתקשר, בבהירות לחשוב, לזכור היכולת על המשפיעה מוחית הפרעה( בדמנציה לטיפול משמש 
 שהורסת מוח מחלת( אלצהיימר מחלת עם אנשים אצל) ובאישיות הרוח במצב לשינויים לגרום ועלולה יומיומיות פעולות

Rivastigmine) יומיומיות בפעילויות ולטפל לתקשר, ללמוד, לחשוב יכולת הזיכרון את לאט

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
rivastigmineבבוקר הארוחות עם ביום פעמיים כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותמיסה כקפסולה מגיע 

. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. ובערב
Rivastigmine קח

.בשבועיים מפעם יותר לא, שלך המינון את לאט ויעלהrivastigmine  של נמוך במינון יתחיל שלך הרופא

 או אלצהיימר מחלת מרפא אינו אך הללו היכולות אובדן את להאט או ולזכור לחשוב היכולת את לשפר עשוי ריבסטיגמין
 לקחת תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גםrivastigmine  לקחת המשך. פרקינסון מחלת עם אנשים אצל דמנציה

rivastigmineשלך הרופא עם לדבר מבלי.

 קרא. היצרן של השימוש הוראות של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש, פומית תמיסתrivastigmine  לוקח אתה אם
 המינון את למדוד כדיrivastigmine  תמיסת עם שמגיע הפה דרך המינון במזרק תמיד השתמש. הללו ההוראות את בעיון
rivastigmine. תמיסת של שלך המינון מדידת אופן לגבי שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא עם שוחח. שלך

 כוס עם אותו מערבבים. השימוש לפני נוזל עם לערבב או מהמזרק ישירותRivastigmine  של פומית תמיסת לבלוע ניתן
 אלה מלבד אחר נוזל עם זו תרופה לערבב אין. לחלוטין התערובת את לערבב הקפידו. סודה או קר פירות מיץ, קטנה מים

.שעות4  תוך אותה ליטול יש, סודה או מיץ, מים עם מעורבבת התרופה אם. הרשומים
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:הבאים השלבים את בצעrivastigmine,  תמיסת של מנה לקחת כדי

.שלו המגן מהמארז התרופה עם שהגיע הפה דרך המינון מזרק את הסר1.

.הריבסטיגמין תמיסת בקבוק את לפתוח כדי לילדים העמיד הפקק את וסובב מטה דחוף2.

.הבקבוק גבי שעל הלבן הפקק לפתח האוראלי המזרק קצה את הכניסו3.

.שלך למינון השווה המזרק על לסימון עד מעלה כלפי הבוכנה את משוך, למעלה ישר המזרק את מחזיק בעודך4.

 ולמטה למעלה המזרק בוכנת את בעדינות הזיזו, גדולות אוויר בועות יש אם. במזרק בנוזל אוויר בועות יש אם בדוק5.
.זעירות אוויר בועות כמה לגבי תדאג אל. פעמים כמה

.שלך למינון השווה המזרק על הסימן על נמצאת שהבוכנה ודא6.

.מעלה כלפי משיכתו ידי על מהבקבוק הפה מזרק את הסר7.

.התמיסה כל את תבלע או שתה. שבחרת הנוזל עם אותו לערבב או, ישירות מהמזרק המנה את לבלוע יש8.

.שלו למארז בחזרה המזרק את והכנס, נקי טישו בעזרת הפה מזרק של החיצוני החלק את נגב9.

.התרופה בקבוק על לילדים העמיד הפקק את סגור10.

זו בתרופה השימושים

 והמוח, תקינים לא חלבון מבני מפתח המוח שבו מצב(Lewy  בגוף בדמנציה לטיפול גם לפעמים משמש ריבסטיגמין
.למצבך זו בתרופה שימוש של האפשריים הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח). הזמן עם נהרסים העצבים ומערכת

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

rivastigmine, נטילת לפני
 או הפה תמיסת או הקפסולה נטילת לאחר לריבסטיגמין אלרגית תגובה לך הייתה פעם אי אם ולרוקח לרופא ספר

 בקשrivastigmine.  של בכמוסות או בתמיסת מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל, לעור במדבקה שימוש
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח

 או לוקח אתה צמחים ומוצרי תזונה תוספי, ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות אילו ולרוקח לרופא ספר
 לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין; אנטיהיסטמינים: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון

(Aleve, Naprosyn);  ונפרוקסן) מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות סטרואידליות
bethanechol )Duvoid, Urecholine(; ipratropium ,Atrovent)ב ;(Combivent, DuoNeb-למחלת ותרופות 

 את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. בשתן בעיות או כיבים, תנועה מחלת, רגיז מעי מחלות, גלאוקומה, אלצהיימר
.לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון

, כיבים, מאסטמה פעם אי סבלת או לך יש אם), ג"ק(50  פאונד-110 מ פחות שוקל אתה אם שלך לרופא ספר
.אחרות ריאות או כליות, כבד, לב מחלות או חריגות לב פעימות

rivastigmine,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

rivastigmine. נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם
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.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

. שוב אותו ליטול שתתחיל לפני שלך הרופא עם שוחח, ימים מכמה יותר במשךrivastigmine  ליטול מתגעגע אתה אם
.יותר נמוך במינון זה את לקחת מחדש להתחיל שתצטרך להניח סביר

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

בחילה

הקֲָאָה

תיאבון אובדן

עיכול הפרעות או צרבת

בטן כאב

במשקל ירידה

ׁשלִׁשּול

עצירות

גזַ

חּולׁשהָ

סחְרַחֹורתֶ

ראֹׁש ּכאְבֵ

קיצונית עייפות

אנרגיה חוסר

רעד של החמרה או רעד

מוגברת הזעה

ישן להישאר או להירדם קושי

ּבלִּבּול

 חווה אתה אם אך, שכיחים אינם הבאים התסמינים. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד לרופא התקשר, מהם אחד

פריחה

כוורות
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בליעה או נשימה קשיי

וזפתית שחורה צואה

בצואה אדום דם

מדממת הקאה

קפה שאריות כמו שנראה הקאה חומר

שתן במתן קושי

כואבת שתן הטלת

התקפים

דּכִָאֹון

חרֲדָהָ

אגרסיבית התנהגות

קיימים שאינם דברים לראות או קולות לשמוע

שרירים והתכווצויות נשלטות בלתי תנועות

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

 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)

)/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
 תמיסת להניח אין. זקוף במצבrivastigmine  תמיסת אחסן). האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

rivastigmineלתמיסת לאפשר או במקפיא  rivastigmineלהקפיא.

. 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 שבועי גלולות משמר 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
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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

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

בחילה

הקֲָאָה

מוגבר רוק

מיְֹוזעָ

איטיות לב פעימות

שתן להחזיק יכולת חוסר

ותנועה חשיבה האטת

סחְרַחֹורתֶ

התִעלַפְּות

מטושטשת ראייה

נשימה קשיי

ההכרה אובדן

תפְִיסהָ

?אחר מידע לדעת צריך

.שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור

 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

®אקסלון

15/02/2016-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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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

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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