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Donepezil
pronunțat ca (doe nep' e zil)

de ce este prescris acest medicament?

Donepezil este utilizat pentru a trata demența (o tulburare a creierului care afectează capacitatea de a-și 
aminti, de a gândi clar, de a comunica și de a efectua activități zilnice și poate provoca modificări ale 
dispoziției și personalității) la persoanele care suferă de boala Alzheimer (AD; o boală a creierului care 
distruge încet. memoria și capacitatea de a gândi, de a învăța, de a comunica și de a gestiona activitățile 
zilnice). Donepezilul face parte dintr-o clasă de medicamente numite inhibitori ai colinesterazei. 
Îmbunătățește funcția mentală (cum ar fi memoria, atenția, capacitatea de a interacționa cu ceilalți, de a 
vorbi, de a gândi clar și de a efectua activități zilnice regulate) prin creșterea cantității unei anumite substanțe 
care apar în mod natural în creier. Donepezilul poate îmbunătăți capacitatea de a gândi și aminti sau poate 
încetini pierderea acestor abilități la persoanele care au AD. In orice caz,

cum trebuie utilizat acest medicament?

Donepezil este un comprimat și un comprimat de dezintegrare orală (comprimat care se dizolvă rapid în gură) pentru a fi 

administrat pe cale orală. De obicei, se ia o dată pe zi, cu sau fără alimente, seara, chiar înainte de culcare. Luați donepezil 

aproximativ la aceeași oră în fiecare zi. Urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta rețetei și adresați-vă medicului 

dumneavoastră sau farmacistului să vă explice orice parte pe care nu o înțelegeți. Luați donepezil exact conform 

instrucțiunilor. Nu luați mai mult sau mai puțin sau luați mai des decât este prescris de medicul dumneavoastră.

Donepezilul ajută la controlul simptomelor bolii Alzheimer, dar nu o vindecă. Continuați să luați donepezil chiar 

dacă vă simțiți bine. Nu încetați să luați donepezil fără a discuta cu medicul dumneavoastră.

Medicul dumneavoastră vă poate începe cu o doză mică de donepezil și vă poate crește doza după 4 până la 6 săptămâni. Medicul 

dumneavoastră vă poate crește doza din nou 3 sau mai multe luni mai târziu.

Înghițiți comprimatul de 23 mg întreg; nu-l despicați, zdrobiți sau mestecați. Spuneți medicului dumneavoastră dacă nu puteți 

înghiți comprimatul întreg.

Pentru a lua comprimatul care se dezintegra pe cale orală, așezați tableta pe limbă și așteptați să se dizolve. Bea 
puțină apă după ce tableta se dizolvă.

Adresați-vă farmacistului sau medicului dumneavoastră pentru o copie a informațiilor producătorului pentru pacient.
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există utilizări pentru acest medicament

Acest medicament poate fi prescris pentru alte utilizări; întrebați medicul sau farmacistul pentru mai multe informații.

ce precauții speciale ar trebui să urmez?

Înainte de a lua donepezil,

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului dacă sunteți alergic la donepezil, orice medicamente cu piperidină, orice alte 

medicamente, oricare dintre ingredientele comprimatelor de donepezil sau comprimatelor care se dezintegrează oral. Adresați-vă 

medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă nu știți dacă un medicament la care sunteți alergic este un medicament cu 

piperidină. Întrebați-vă farmacistul sau verificați informațiile despre pacient ale producătorului pentru o listă a ingredientelor.

spuneți medicului dumneavoastră și farmacistului ce medicamente eliberate pe bază de rețetă și fără prescripție 
medicală, vitamine, suplimente nutritive și produse pe bază de plante pe care le luați sau intenționați să le luați. 
Asigurați-vă că menționați oricare dintre următoarele: antihistaminice; aspirina și alte medicamente antiinflamatoare 
nesteroidiene (AINS), cum ar fi ibuprofenul (Advil, Motrin) și naproxenul (Aleve, Naprosyn); betanecol (Duvoid, 
Urecholine); carbamazepină (Tegretol); dexametazonă (Decadron, Dexone); ipratropiu (Atrovent); ketoconazol (Nizoral); 
medicamente pentru glaucom, boala intestinului iritabil, rău de mișcare, miastenia gravis, boala Parkinson, ulcere sau 
probleme urinare; fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenitoină (Dilantin); chinidină (Quinidex); și rifampină (Rifadin, 
Rimactane). Este posibil ca medicul dumneavoastră să fie nevoit să modifice dozele de medicamente sau să vă 
monitorizeze cu atenție pentru efectele secundare.

spuneți medicului dumneavoastră dacă cântăriți mai puțin de 120 lb (55 kg) și dacă aveți sau ați avut vreodată 
sângerare în stomac sau intestine; un ulcer; bătăi neregulate, lente sau rapide ale inimii, convulsii; dificultate la 
urinare; astm; boală pulmonară obstructivă cronică (un grup de boli pulmonare incluzând bronșită cronică sau 
emfizem); sau boli de rinichi, ficat sau inimă.

spuneți medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă, intenționați să rămâneți gravidă sau alăptați. Dacă rămâneți gravidă în timp 

ce luați donepezil, adresați-vă medicului dumneavoastră.

dacă aveți o intervenție chirurgicală, inclusiv o intervenție chirurgicală dentară, spuneți medicului sau stomatologului că luați 

donepezil.

ce instrucțiuni dietetice speciale ar trebui să urmez?

Dacă medicul dumneavoastră nu vă spune altfel, continuați dieta normală.

ce ar trebui să fac dacă uit o doză?

Dacă uitați să luați o doză de donepezil, săriți peste doza uitată și continuați programul de dozare obișnuit. Nu luați o 

doză dublă pentru a compensa doza uitată. Dacă nu luați donepezil timp de 1 săptămână sau mai mult, trebuie să vă 

adresați medicului dumneavoastră înainte de a începe să luați din nou acest medicament.

ce efecte secundare poate provoca acest medicament?

Donepezil poate provoca reacții adverse. Spuneți medicului dumneavoastră dacă oricare dintre aceste 
simptome este severe sau nu dispare:

greaţă

vărsături
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diaree

pierderea poftei de mâncare

pierdere în greutate

Urinare frecventa

dificultăți de a controla urinarea

crampe musculare

dureri articulare, umflare sau rigiditate

durere

oboseala excesiva

dificultăți de a adormi sau de a rămâne adormit

durere de cap

ameţeală

nervozitate

depresie

confuzie

modificări de comportament sau de dispoziție

halucinații (a vedea lucruri sau a auzi voci care nu există)

vise anormale

piele roșie, descuamată, mâncărime

Unele reacții adverse pot fi grave. Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați imediat 
medicul dumneavoastră sau primiți tratament medical de urgență:

leșin

bătăi lente ale inimii

dureri în piept

probleme de respirație noi sau care se agravează

dureri de stomac noi sau agravate sau arsuri la stomac

scaune negre sau gudronoase

sânge roșu în scaune

vărsături sângeroase

vărsături care arată ca zațul de cafea

dificultate la urinare sau durere la urinare

dureri de spate inferioare
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febră

convulsii

decolorarea sau vânătăi ale pielii

Donepezil poate provoca alte reacții adverse. Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți probleme neobișnuite în timp ce 

luați acest medicament.

ce ar trebui să știu despre depozitarea și eliminarea acestui medicament?

Păstrați acest medicament în recipientul în care a venit, bine închis și la îndemâna copiilor. Păstrați-l la 
temperatura camerei și ferit de excesul de căldură și umiditate (nu în baie).

Este important să păstrați toate medicamentele la vederea și la îndemâna copiilor, deoarece multe recipiente (cum ar fi 

pastilele săptămânale și cele pentru picături pentru ochi, creme, plasturi și inhalatoare) nu sunt rezistente la copii, iar copiii 

mici le pot deschide cu ușurință. Pentru a proteja copiii mici de otrăvire, încuiați întotdeauna capacele de siguranță și 

plasați imediat medicamentul într-un loc sigur - unul care este sus, departe și departe de vederea și de îndemâna lor.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentele care nu sunt necesare trebuie eliminate în moduri speciale pentru a se asigura că animalele de companie, copiii 

și alte persoane nu le pot consuma. Cu toate acestea, nu ar trebui să aruncați acest medicament în toaletă. În schimb, cel mai 

bun mod de a vă elimina medicamentele este printr-un program de preluare a medicamentelor. Discutați cu farmacistul sau 

contactați departamentul local de gunoi/reciclare pentru a afla despre programele de preluare din comunitatea dvs. Consultați 

site-ul FDA privind eliminarea în siguranță a medicamentelor (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pentru mai multe 

informații dacă nu aveți acces la un program de preluare.

n caz de urgență/suprdozaj

În caz de supradozaj, sunați la linia de asistență pentru controlul otrăvirii la 1-800-222-1222. Informațiile sunt disponibile și 

online la adresahttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Dacă victima s-a prăbușit, a avut o 

criză, are dificultăți de respirație sau nu poate fi trezită, sunați imediat serviciile de urgență la 911.

Simptomele supradozajului pot include următoarele:

greaţă

vărsături

saliva

transpiraţie

bătăi lente ale inimii

respiratie dificila

slabiciune musculara

leșin

convulsii
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ce alte informatii ar trebui sa stiu?

Păstrați toate întâlnirile cu medicul dumneavoastră.

Nu lăsați pe nimeni altcineva să vă ia medicamentele. Adresați-vă farmacistului orice întrebări pe care le aveți 

despre reumplerea rețetei.

Este important să păstrați o listă scrisă a tuturor medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală și fără prescripție 

medicală (fără prescripție medicală) pe care le luați, precum și a oricăror produse, cum ar fi vitaminele, mineralele sau alte 

suplimente alimentare. Ar trebui să aduceți această listă cu dvs. de fiecare dată când vizitați un medic sau dacă sunteți internat 

într-un spital. De asemenea, este o informație importantă de purtat cu tine în caz de urgență.

nume rand

Aricept®

Aricept®ODT

Namzaric®(ca o combinație de produse care conține Donepezil, Memantină)
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