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Ривастигмин
произнася се като (ri va stig' meen)

защо е предписано това лекарство?

Ривастигмин се използва за лечение на деменция (мозъчно заболяване, което засяга способността за запомняне, ясно 

мислене, общуване и извършване на ежедневни дейности и може да причини промени в настроението и личността) при 

хора с болестта на Алцхаймер (мозъчно заболяване, което бавно унищожава паметта и способност за мислене, учене, 

общуване и справяне с ежедневни дейности). Ривастигмин се използва също за лечение на деменция при хора с болест 

на Паркинсон (заболяване на мозъка и нервната система със симптоми на забавяне на движението, мускулна слабост, 

разместване и загуба на памет). Ривастигмин е в клас лекарства, наречени инхибитори на холинестеразата. Той 

подобрява умствените функции (като паметта и мисленето), като увеличава количеството на определено естествено 

вещество в мозъка.

как трябва да се използва това лекарство?

Ривастигмин се предлага като капсула и разтвор (течност) за приемане през устата. Обикновено се приема два пъти дневно по 

време на хранене сутрин и вечер. Следвайте внимателно указанията на етикета с рецептата и помолете Вашия лекар или 

фармацевт да обясни всяка част, която не разбирате. Приемайте ривастигмин точно както е указано. Не приемайте повече или 

по-малко от него или го приемайте по-често, отколкото е предписано от Вашия лекар.

Вашият лекар ще Ви започне с ниска доза ривастигмин и бавно ще увеличи дозата Ви, не повече от веднъж на 

всеки 2 седмици.

Ривастигмин може да подобри способността за мислене и запомняне или да забави загубата на тези способности, но не лекува 

болестта на Алцхаймер или деменцията при хора с болест на Паркинсон. Продължете да приемате ривастигмин, дори ако се 

чувствате добре. Не спирайте приема на ривастигмин, без да говорите с Вашия лекар.

Ако приемате ривастигмин перорален разтвор, попитайте Вашия фармацевт или лекар за копие от инструкциите за употреба на 

производителя. Прочетете внимателно тези инструкции. Винаги използвайте спринцовката за перорално дозиране, която се 

доставя с разтвор на ривастигмин, за да измерите дозата си. Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако имате въпроси относно 

това как да измерите Вашата доза разтвор на ривастигмин.

Ривастигмин перорален разтвор може да се поглъща директно от спринцовката или да се смеси с течност преди 

употреба. Смесете го с малка чаша вода, студен плодов сок или сода. Не забравяйте да разбъркате сместа напълно. Не 

смесвайте това лекарство с течности, различни от изброените. Ако лекарството се смеси с вода, сок или сода, трябва да се 

приема в рамките на 4 часа.
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За да вземете доза разтвор на ривастигмин, следвайте тези стъпки:

1. Извадете спринцовката за перорално дозиране, която се доставя с това лекарство, от предпазния й калъф.

2. Натиснете надолу и завъртете защитената от деца капачка, за да отворите бутилката с разтвор на ривастигмин.

3. Поставете върха на спринцовката за перорално приложение в отвора с бяла запушалка отгоре на бутилката.

4. Докато държите спринцовката право нагоре, дръпнете буталото нагоре до маркировката на спринцовката, която е равна на 

Вашата доза.

5. Проверете течността в спринцовката за въздушни мехурчета. Ако има големи въздушни мехурчета, преместете внимателно буталото на 

спринцовката нагоре и надолу няколко пъти. Не се притеснявайте за няколко малки въздушни мехурчета.

6. Уверете се, че буталото е на маркировката на спринцовката, която е равна на Вашата доза.

7. Извадете спринцовката за перорално приложение от бутилката, като я издърпате нагоре.

8. Поглъщайте дозата си директно от спринцовката или я смесете с течността, която сте избрали. Изпийте или 
погълнете целия разтвор.

9. Избършете външната страна на спринцовката за перорално приложение с чиста кърпа и поставете спринцовката обратно в калъфа.

10. Затворете защитената от деца капачка на бутилката с лекарство.

други употреби на това лекарство

Ривастигмин също се използва понякога за лечение на деменция с телце на Леви (състояние, при което мозъкът развива 

анормални протеинови структури и мозъкът и нервната система се унищожават с течение на времето). Говорете с Вашия лекар 

за възможните рискове от употребата на това лекарство за Вашето състояние.

какви специални предпазни мерки трябва да спазвам?

Преди да приемете ривастигмин,

уведомете Вашия лекар и фармацевт, ако някога сте имали алергична реакция към ривастигмин след прием на 
капсулата или перорален разтвор или използване на кожния пластир, други лекарства или някоя от съставките на 
разтвора или капсулите на ривастигмин. Попитайте вашия фармацевт за списък на съставките.

кажете на Вашия лекар и фармацевт какви лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта, витамини, хранителни 
добавки и билкови продукти, които приемате или планирате да приемате. Не забравяйте да споменете някое от 
следните: антихистамини; аспирин и други нестероидни противовъзпалителни лекарства (НСПВС) като ибупрофен 
(Advil, Motrin) и напроксен (Aleve, Naprosyn); бетанехол (Duvoid, Urecholine); ипратропиум (Atrovent, в Combivent, 
DuoNeb); и лекарства за болестта на Алцхаймер, глаукома, заболяване на раздразненото черво, болест при движение, 
язви или проблеми с урината. Може да се наложи Вашият лекар да промени дозите на Вашите лекарства или да Ви 
наблюдава внимателно за странични ефекти.

уведомете Вашия лекар, ако тежите по-малко от 110 фунта (50 кг), ако имате или някога сте имали астма, язви, абнормни 

сърдечни удари или друго сърдечно, чернодробно, бъбречно или белодробно заболяване.

уведомете Вашия лекар, ако сте бременна, планирате да забременеете или кърмите. Ако забременеете, докато 
приемате ривастигмин, обадете се на Вашия лекар.

ако Ви предстои операция, включително стоматологична, кажете на лекаря или зъболекаря, че приемате 
ривастигмин.

какви специални диетични инструкции трябва да следвам?
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Освен ако Вашият лекар не Ви каже друго, продължете нормалната си диета.

какво да правя, ако пропусна доза?

Вземете пропуснатата доза веднага щом си спомните. Въпреки това, ако е почти време за следващата доза, пропуснете 

пропуснатата доза и продължете с обичайната си схема на дозиране. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата.

Ако пропуснете приема на ривастигмин за повече от няколко дни, говорете с Вашия лекар, преди да започнете да го приемате 

отново. Вероятно ще трябва да започнете отново да го приемате с по-ниска доза.

какви странични ефекти може да причини това лекарство?

Ривастигмин може да причини нежелани реакции. Уведомете Вашия лекар, ако някой от тези симптоми 
е тежък или не изчезне:

гадене

повръщане

загуба на апетит

киселини или лошо храносмилане

стомашни болки

отслабване

диария

запек

газ

слабост

световъртеж

главоболие

изключителна умора

липса на енергия

тремор или влошаване на тремора

повишено изпотяване

затруднено заспиване или оставане на заспиване

объркване

Някои странични ефекти могат да бъдат сериозни. Следните симптоми са необичайни, но ако 
получите някой от тях, незабавно се обадете на Вашия лекар:

обрив

копривна треска
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затруднено дишане или преглъщане

черни и катранени изпражнения

червена кръв в изпражненията

кърваво повръщане

материал за повръщане, който прилича на утайка от кафе

затруднено уриниране

болезнено уриниране

припадъци

депресия

тревожност

агресивно поведение

чуване на гласове или виждане на неща, които не съществуват

неконтролируеми движения и мускулни контракции

Ривастигмин може да причини други нежелани реакции. Обадете се на Вашия лекар, ако имате някакви необичайни проблеми, докато 

приемате това лекарство.

Ако получите сериозен страничен ефект, вие или вашият лекар може да изпратите доклад до програмата за докладване 

на нежелани събития MedWatch на Агенцията по храните и лекарствата (FDA) онлайн

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефона 

(1-800-332-1088).

какво трябва да знам за съхранението и изхвърлянето на това лекарство?

Съхранявайте това лекарство в контейнера, в който е дошъл, плътно затворен и далеч от деца. Съхранявайте го при 

стайна температура и далеч от излишна топлина и влага (не в банята). Съхранявайте разтвора на ривастигмин в 

изправено положение. Не поставяйте разтвор на ривастигмин във фризера и не оставяйте разтвора на ривастигмин 

да замръзне.

Ненужните лекарства трябва да се изхвърлят по специални начини, за да се гарантира, че домашните любимци, децата и 

други хора не могат да ги консумират. Въпреки това, не трябва да изхвърляте това лекарство в тоалетната. Вместо това, 

най-добрият начин да изхвърлите лекарствата си е чрез програма за връщане на лекарства. Говорете с вашия фармацевт 

или се свържете с местния отдел за боклук/рециклиране, за да научите за програмите за връщане във вашата общност. 

Вижте уебсайта на FDA за безопасно изхвърляне на лекарства (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) за повече 

информация, ако нямате достъп до програма за връщане.

Важно е да пазите всички лекарства далеч от погледа и обсега на деца, тъй като много контейнери (като 

седмични хапчета и тези за капки за очи, кремове, пластири и инхалатори) не са устойчиви на деца и малките 

деца могат да ги отворят лесно. За да предпазите малките деца от отравяне, винаги заключвайте предпазните 

капачки и незабавно поставете лекарството на безопасно място – такова, което е нагоре, далече и далеч от 

погледа им и обсега.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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n случай на спешен случай/предозиране

В случай на предозиране се обадете на линията за помощ за контрол на отравянията на 1-800-222-1222. Информацията е 

достъпна и онлайн на адресhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Ако жертвата е припаднала, има 

гърч, има проблеми с дишането или не може да бъде събудена, незабавно се обадете на спешните служби на 911.

Симптомите на предозиране могат да включват следното:

гадене

повръщане

повишена слюнка

изпотяване

забавен сърдечен ритъм

невъзможност за задържане на урина

забавено мислене и движение

световъртеж

припадък

замъглено зрение

затруднено дишане

загуба на съзнание

припадък

каква друга информация трябва да знам?

Запазете всички срещи с Вашия лекар.

Не позволявайте на никой друг да приема вашите лекарства. Попитайте Вашия фармацевт за всички въпроси, които имате относно 

презареждането на Вашата рецепта.

За вас е важно да поддържате писмен списък на всички лекарства, отпускани с рецепта и без рецепта (без рецепта), 

които приемате, както и всички продукти като витамини, минерали или други хранителни добавки. Трябва да 

носите този списък със себе си всеки път, когато посещавате лекар или ако сте приети в болница. Също така е 

важна информация, която да носите със себе си в случай на спешност.

рандови имена

Exelon®

Последна редакция - 15.02.2016 г

Научете как да цитирате тази страница
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Отказ от отговорност на Американското дружество на здравните системни фармацевти, Inc

AHFS®Информация за лекарството за пациента™. © Авторско право, 2022. Американското дружество на фармацевтите по 

здравна система®, 4500 магистрала Изток-Запад, Suite 900, Бетезда, Мериленд. Всички права запазени. Дублиране

за търговска употреба трябва да бъде разрешено от ASHP.

Национална медицинска библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство на здравеопазването и човешките услуги на САЩ

Национални здравни институти

Последна актуализация на страницата: 25 март 2022 г
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