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Rivastigmine
binibigkas bilang (ri va stig' meen)

hy ang gamot na ito ay nireseta?

Ang Rivastigmine ay ginagamit upang gamutin ang demensya (isang sakit sa utak na nakakaapekto sa kakayahang matandaan, mag-isip nang 

malinaw, makipag-usap, at magsagawa ng pang-araw-araw na gawain at maaaring magdulot ng mga pagbabago sa mood at personalidad) sa 

mga taong may Alzheimer's disease (isang sakit sa utak na dahan-dahang sumisira sa memorya at kakayahang mag-isip, matuto, makipag-usap at 

pangasiwaan ang mga pang-araw-araw na gawain). Ginagamit din ang Rivastigmine upang gamutin ang demensya sa mga taong may Parkinson's 

disease (isang sakit sa utak at nervous system na may mga sintomas ng pagbagal ng paggalaw, panghihina ng kalamnan, pag-shuffling 

paglalakad, at pagkawala ng memorya). Ang Rivastigmine ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na cholinesterase inhibitors. Pinapabuti 

nito ang paggana ng pag-iisip (tulad ng memorya at pag-iisip) sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng isang tiyak na natural na sangkap sa utak.

paano dapat gamitin ang gamot na ito?

Ang Rivastigmine ay dumarating bilang isang kapsula at solusyon (likido) upang inumin sa pamamagitan ng bibig. Karaniwan itong kinukuha ng dalawang 

beses sa isang araw na may pagkain sa umaga at gabi. Sundin nang mabuti ang mga direksyon sa iyong label ng reseta at hilingin sa iyong doktor o 

parmasyutiko na ipaliwanag ang anumang bahagi na hindi mo naiintindihan. Uminom ng rivastigmine nang eksakto tulad ng itinuro. Huwag uminom ng 

mas marami o mas kaunti nito o uminom ng mas madalas kaysa sa inireseta ng iyong doktor.

Sisimulan ka ng iyong doktor sa isang mababang dosis ng rivastigmine at dahan-dahang taasan ang iyong dosis, hindi hihigit sa 

isang beses bawat 2 linggo.

Maaaring mapabuti ng Rivastigmine ang kakayahang mag-isip at matandaan o mapabagal ang pagkawala ng mga kakayahan na ito ngunit hindi 

gumagaling sa Alzheimer's disease o dementia sa mga taong may Parkinson's disease. Ipagpatuloy ang pag-inom ng rivastigmine kahit na mabuti na ang 

pakiramdam mo. Huwag tumigil sa pag-inom ng rivastigmine nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.

Kung umiinom ka ng rivastigmine oral solution, humingi sa iyong parmasyutiko o doktor ng kopya ng mga tagubilin ng tagagawa para sa 

paggamit. Maingat na basahin ang mga tagubiling ito. Palaging gamitin ang oral dosing syringe na kasama ng rivastigmine solution upang 

sukatin ang iyong dosis. Makipag-usap sa iyong doktor o parmasyutiko kung mayroon kang mga tanong tungkol sa kung paano sukatin 

ang iyong dosis ng rivastigmine solution.

Ang Rivastigmine oral solution ay maaaring lunukin nang direkta mula sa syringe o ihalo sa isang likido bago gamitin. Ihalo ito sa 

isang maliit na baso ng tubig, malamig na katas ng prutas, o soda. Siguraduhing pukawin ang pinaghalong ganap. Huwag ihalo 

ang gamot na ito sa anumang likido maliban sa mga nakalista. Kung ang gamot ay hinaluan ng tubig, juice, o soda, dapat itong 

inumin sa loob ng 4 na oras.
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Upang kumuha ng dosis ng rivastigmine solution, sundin ang mga hakbang na ito:

1. Alisin ang oral dosing syringe na kasama ng gamot na ito mula sa protective case nito.

2. Itulak pababa at i-twist off ang takip na lumalaban sa bata para buksan ang bote ng rivastigmine solution.

3. Ilagay ang dulo ng oral syringe sa puting stopper opening sa ibabaw ng bote.

4. Habang hawak ang hiringgilya tuwid pataas, hilahin pataas ang plunger sa marka sa hiringgilya na katumbas ng 
iyong dosis.

5. Suriin ang likido sa syringe para sa mga bula ng hangin. Kung may malalaking bula ng hangin, dahan-dahang ilipat ang syringe plunger 

pataas at pababa ng ilang beses. Huwag mag-alala tungkol sa ilang maliliit na bula ng hangin.

6. Siguraduhin na ang plunger ay nasa marka sa syringe na katumbas ng iyong dosis.

7. Alisin ang oral syringe mula sa bote sa pamamagitan ng paghila dito.

8. Lunukin ang iyong dosis mula sa hiringgilya nang direkta, o ihalo ito sa likidong pinili mo. Uminom o lunukin 
ang lahat ng solusyon.

9. Punasan ng malinis na tissue ang labas ng oral syringe, at ibalik ang syringe sa case nito.

10. Isara ang takip na lumalaban sa bata sa bote ng gamot.

may mga gamit para sa gamot na ito

Ginagamit din minsan ang Rivastigmine upang gamutin ang Lewy body dementia (isang kondisyon kung saan ang utak ay nagkakaroon ng 

abnormal na mga istruktura ng protina, at ang utak at nervous system ay nawasak sa paglipas ng panahon). Makipag-usap sa iyong doktor 

tungkol sa mga posibleng panganib ng paggamit ng gamot na ito para sa iyong kondisyon.

hat espesyal na pag-iingat na dapat kong sundin?

Bago kumuha ng rivastigmine,

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung nagkaroon ka na ng allergic reaction sa rivastigmine pagkatapos uminom ng 
kapsula o oral solution o gumamit ng skin patch, anumang iba pang gamot, o alinman sa mga sangkap sa rivastigmine 
solution o capsules. Tanungin ang iyong parmasyutiko para sa isang listahan ng mga sangkap.

sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anong mga reseta at hindi iniresetang gamot, bitamina, nutritional 
supplement, at herbal na produkto ang iyong iniinom o pinaplanong inumin. Siguraduhing banggitin ang alinman sa 
mga sumusunod: antihistamines; aspirin at iba pang nonsteroidal anti-inflammatory medication (NSAIDs) tulad ng 
ibuprofen (Advil, Motrin) at naproxen (Aleve, Naprosyn); bethanechol (Duvoid, Urecholine); ipratropium (Atrovent, sa 
Combivent, DuoNeb); at mga gamot para sa Alzheimer's disease, glaucoma, irritable bowel disease, motion sickness, 
ulcers, o mga problema sa pag-ihi. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga 
gamot o subaybayan ka nang mabuti para sa mga side effect.

sabihin sa iyong doktor kung mas mababa sa 110 lb (50 kg) ang iyong timbang, kung mayroon ka o nagkaroon na ng asthma, 
ulcers, abnormal na tibok ng puso, o iba pang sakit sa puso, atay, bato, o baga.

sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay buntis, planong magbuntis, o nagpapasuso. Kung ikaw ay buntis habang 
umiinom ng rivastigmine, tawagan ang iyong doktor.

kung ikaw ay may operasyon, kabilang ang dental surgery, sabihin sa doktor o dentista na ikaw ay umiinom ng 
rivastigmine.

sumbrero mga espesyal na tagubilin sa pagkain na dapat kong sundin?
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Maliban kung iba ang sasabihin sa iyo ng iyong doktor, ipagpatuloy ang iyong normal na diyeta.

Ano ang dapat kong gawin kung nakalimutan ko ang isang dosis?

Kunin ang napalampas na dosis sa sandaling maalala mo ito. Gayunpaman, kung malapit na ang oras para sa susunod na dosis, laktawan ang 

napalampas na dosis at ipagpatuloy ang iyong regular na iskedyul ng dosing. Huwag kumuha ng dobleng dosis para makabawi sa napalampas.

Kung napalampas mo ang pag-inom ng rivastigmine nang higit sa ilang araw, kausapin ang iyong doktor bago simulan itong inumin muli. 

Malamang na kailangan mong i-restart ang pagkuha nito sa mas mababang dosis.

mga side effect ng sumbrero ang maaaring idulot ng gamot na ito?

Maaaring magdulot ng mga side effect ang Rivastigmine. Sabihin sa iyong doktor kung malubha o hindi nawawala ang 

alinman sa mga sintomas na ito:

pagduduwal

pagsusuka

walang gana kumain

heartburn o hindi pagkatunaw ng pagkain

sakit sa tyan

pagbaba ng timbang

pagtatae

pagtitibi

gas

kahinaan

pagkahilo

sakit ng ulo

matinding pagod

kakulangan ng enerhiya

panginginig o paglala ng panginginig

nadagdagan ang pagpapawis

nahihirapang makatulog o manatiling tulog

pagkalito

Ang ilang mga side effect ay maaaring maging seryoso. Ang mga sumusunod na sintomas ay hindi pangkaraniwan, ngunit kung 

makaranas ka ng alinman sa mga ito, tawagan kaagad ang iyong doktor:

pantal

mga pantal
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kahirapan sa paghinga o paglunok

itim at nalalabing dumi

pulang dugo sa dumi

madugong suka

nagsusuka na materyal na mukhang gilingan ng kape

hirap umihi

masakit na pag-ihi

mga seizure

depresyon

pagkabalisa

agresibong pag-uugali

nakakarinig ng mga boses o nakakakita ng mga bagay na wala

hindi makontrol na paggalaw at pag-urong ng kalamnan

Ang Rivastigmine ay maaaring magdulot ng iba pang mga side effect. Tawagan ang iyong doktor kung mayroon kang anumang hindi pangkaraniwang mga problema habang 

umiinom ng gamot na ito.

Kung nakakaranas ka ng malubhang side effect, ikaw o ang iyong doktor ay maaaring magpadala ng ulat sa Food 

and Drug Administration (FDA) MedWatch Adverse Event Reporting program online

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o sa pamamagitan ng telepono (1-800-332- 

1088).

Ano ang dapat kong malaman tungkol sa pag-iimbak at pagtatapon ng gamot na ito?

Itago ang gamot na ito sa lalagyang pinasok nito, mahigpit na sarado, at hindi maabot ng mga bata. Itabi ito sa 

temperatura ng silid at malayo sa sobrang init at kahalumigmigan (hindi sa banyo). Itabi ang solusyon ng rivastigmine 

sa isang tuwid na posisyon. Huwag ilagay ang rivastigmine solution sa freezer o hayaang mag-freeze ang rivastigmine 

solution.

Ang mga hindi kinakailangang gamot ay dapat na itapon sa mga espesyal na paraan upang matiyak na ang mga alagang hayop, bata, at ibang tao 

ay hindi makakain nito. Gayunpaman, hindi mo dapat i-flush ang gamot na ito sa banyo. Sa halip, ang pinakamahusay na paraan upang itapon ang 

iyong gamot ay sa pamamagitan ng isang programa sa pagkuha ng gamot. Makipag-usap sa iyong parmasyutiko o makipag-ugnayan sa iyong lokal 

na departamento ng basura/pag-recycle upang malaman ang tungkol sa mga programa sa pagbabalik sa iyong komunidad. Tingnan ang website 

ng Safe Disposal of Medicines ng FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para sa higit pang impormasyon kung wala kang access sa 

isang take-back program.

Mahalagang panatilihing malayo sa paningin at maabot ng mga bata ang lahat ng gamot dahil maraming lalagyan (tulad ng 

mga lingguhang pill minders at mga pampatak sa mata, cream, patches, at inhaler) ay hindi lumalaban sa bata at madaling 

mabuksan ng mga bata ang mga ito. Upang maprotektahan ang mga maliliit na bata mula sa pagkalason, palaging i-lock ang 

mga takip sa kaligtasan at agad na ilagay ang gamot sa isang ligtas na lokasyon - isa na nasa itaas at malayo at hindi nila nakikita 

at naaabot.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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n kaso ng emergency/overdose

Sa kaso ng overdose, tawagan ang poison control helpline sa 1-800-222-1222. Ang impormasyon ay makukuha rin online sa

https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Kung ang biktima ay bumagsak, nagkaroon ng seizure, 

nahihirapang huminga, o hindi magising, tumawag kaagad sa mga serbisyong pang-emerhensya sa 911.

Ang mga sintomas ng labis na dosis ay maaaring kabilang ang mga sumusunod:

pagduduwal

pagsusuka

nadagdagan ang laway

pagpapawisan

mabagal na tibok ng puso

kawalan ng kakayahang humawak ng ihi

mabagal na pag-iisip at paggalaw

pagkahilo

nanghihina

malabong paningin

hirap huminga

pagkawala ng malay

kombulsyon

Ano ang iba pang impormasyon na dapat kong malaman?

Panatilihin ang lahat ng appointment sa iyong doktor.

Huwag hayaang inumin ng ibang tao ang iyong gamot. Tanungin ang iyong parmasyutiko ng anumang mga tanong mo tungkol sa muling 

pagpuno ng iyong reseta.

Mahalaga para sa iyo na magtago ng nakasulat na listahan ng lahat ng reseta at hindi reseta (over-the-counter) na mga gamot na 

iniinom mo, pati na rin ang anumang mga produkto tulad ng mga bitamina, mineral, o iba pang pandagdag sa pandiyeta. Dapat 

mong dalhin ang listahang ito sa tuwing bibisita ka sa isang doktor o kung ikaw ay na-admit sa isang ospital. Mahalaga rin ang 

impormasyong dadalhin mo sakaling magkaroon ng mga emerhensiya.

mga pangalan ng rand

Exelon®

Huling Binago - 02/15/2016

Alamin kung paano banggitin ang pahinang ito
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