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Donepezil
uttalas som (doe nep' e zil)

hur är denna medicin utskriven?

Donepezil används för att behandla demens (en hjärnsjukdom som påverkar förmågan att komma ihåg, 
tänka klart, kommunicera och utföra dagliga aktiviteter och kan orsaka förändringar i humör och 
personlighet) hos personer som har Alzheimers sjukdom (AD; en hjärnsjukdom som långsamt förstör 
minnet och förmågan att tänka, lära, kommunicera och hantera dagliga aktiviteter). Donepezil är i en 
klass av läkemedel som kallas kolinesterashämmare. Det förbättrar mental funktion (som minne, 
uppmärksamhet, förmågan att interagera med andra, tala, tänka klart och utföra regelbundna dagliga 
aktiviteter) genom att öka mängden av ett visst naturligt förekommande ämne i hjärnan. Donepezil kan 
förbättra förmågan att tänka och komma ihåg eller bromsa förlusten av dessa förmågor hos personer 
som har AD. Dock,

hur ska detta läkemedel användas?

Donepezil kommer som en tablett och en oralt sönderfallande tablett (tablett som löser sig snabbt i munnen) 
att ta genom munnen. Det tas vanligtvis en gång om dagen med eller utan mat, på kvällen strax före 
sänggåendet. Ta donepezil vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Följ anvisningarna på din receptetikett 
noggrant och be din läkare eller apotekspersonal förklara någon del du inte förstår. Ta donepezil exakt enligt 
anvisningarna. Ta inte mer eller mindre av det eller ta det oftare än vad din läkare har ordinerat.

Donepezil hjälper till att kontrollera symtomen på Alzheimers sjukdom men botar den inte. Fortsätt att ta 
donepezil även om du mår bra. Sluta inte ta donepezil utan att tala med din läkare.

Din läkare kan börja med en låg dos donepezil och öka din dos efter 4 till 6 veckor. Din läkare kan 
öka din dos igen 3 eller fler månader senare.

Svälj 23 mg tabletten hel; dela, krossa eller tugga den inte. Tala om för din läkare om du inte kan 
svälja tabletten hel.

För att ta den oralt sönderfallande tabletten, placera tabletten på tungan och vänta tills den har lösts upp. Drick lite 
vatten efter att tabletten lösts upp.

Fråga din apotekspersonal eller läkare om en kopia av tillverkarens information för patienten.
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användningsområdena för detta läkemedel

Denna medicin kan ordineras för andra ändamål; fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

bör jag följa särskilda försiktighetsåtgärder?

Innan du tar donepezil,
tala om för din läkare och apotekspersonal om du är allergisk mot donepezil, piperidinläkemedel, andra 
mediciner, någon av ingredienserna i donepezil tabletter eller oralt sönderfallande tabletter. Fråga din läkare 
eller apotekspersonal om du inte vet om ett läkemedel som du är allergisk mot är ett piperidinläkemedel. Fråga 
din apotekspersonal eller kontrollera tillverkarens patientinformation för en lista över ingredienserna.

berätta för din läkare och apotekspersonal vilka receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer, 
kosttillskott och örtprodukter du tar eller planerar att ta. Var noga med att nämna något av följande: 
antihistaminer; aspirin och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom 
ibuprofen (Advil, Motrin) och naproxen (Aleve, Naprosyn); betanechol (Duvoid, Urecholine); 
karbamazepin (Tegretol); dexametason (Decadron, Dexone); ipratropium (Atrovent); ketokonazol 
(Nizoral); mediciner för glaukom, irritabel tarmsjukdom, åksjuka, myasthenia gravis, Parkinsons 
sjukdom, sår eller urinvägsproblem; fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenytoin (Dilantin); kinidin 
(Quinidex); och rifampin (Rifadin, Rimactane). Din läkare kan behöva ändra doserna av dina mediciner 
eller övervaka dig noggrant för biverkningar.

tala om för din läkare om du väger mindre än 55 kg och om du har eller någonsin har haft blödningar i magen 
eller tarmarna; ett sår; oregelbundna, långsamma eller snabba hjärtslag, anfall; svårigheter att urinera; astma; 
kronisk obstruktiv lungsjukdom (en grupp av lungsjukdomar inklusive kronisk bronkit eller emfysem); eller njur-, 
lever- eller hjärtsjukdom.

berätta för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Om du blir gravid 
medan du tar donepezil, kontakta din läkare.

om du genomgår en operation, inklusive tandkirurgi, berätta för läkaren eller tandläkaren att du tar 
donepezil.

hatt speciella kostråd ska jag följa?

Om inte din läkare säger något annat, fortsätt din normala kost.

hatt ska jag göra om jag glömmer en dos?

Om du glömmer att ta en dos donepezil, hoppa över den missade dosen och fortsätt ditt vanliga 
doseringsschema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en missad dos. Om du inte tar donepezil under 
1 vecka eller längre, bör du ringa din läkare innan du börjar ta denna medicin igen.

hatt biverkningar kan denna medicin orsaka?

Donepezil kan orsaka biverkningar. Tala om för din läkare om något av dessa symtom är 
allvarliga eller inte försvinner:

illamående

kräkningar
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diarre

aptitlöshet

viktminskning

regelbunden urination

svårigheter att kontrollera urinering

muskelkramp

ledvärk, svullnad eller stelhet

smärta

överdriven trötthet

svårt att somna eller att sova

huvudvärk

yrsel

nervositet

depression

förvirring

förändringar i beteende eller humör

hallucinationer (att se saker eller höra röster som inte finns)

onormala drömmar

röd, fjällande, kliande hud

Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du upplever något av dessa symtom, 
kontakta din läkare omedelbart eller få akut medicinsk behandling:

svimning

långsam hjärtslag

bröstsmärta

nya eller förvärrade andningsproblem

ny eller förvärrad magsmärta eller halsbränna

svart eller tjäraktig avföring

rött blod i avföringen

blodiga spyor

kräks som ser ut som kaffesump

svårighet att kissa eller smärta vid kissning

smärta i nedre delen av ryggen
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feber

anfall

missfärgning eller blåmärken på huden

Donepezil kan orsaka andra biverkningar. Ring din läkare om du har några ovanliga problem när 
du tar denna medicin.

hatt bör jag veta om förvaring och kassering av denna medicin?

Förvara denna medicin i behållaren den kom i, väl tillsluten och utom räckhåll för barn. Förvara den i 
rumstemperatur och borta från överskottsvärme och fukt (inte i badrummet).

Det är viktigt att förvara all medicin utom syn- och räckhåll för barn eftersom många behållare (som 
veckovis tabletter och de för ögondroppar, krämer, plåster och inhalatorer) inte är barnsäkra och små 
barn kan lätt öppna dem. För att skydda små barn från förgiftning, lås alltid skyddslock och placera 
omedelbart läkemedlet på en säker plats – en som är upp och bort och utom syn- och räckhåll.http://
www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Onödiga mediciner bör kasseras på särskilda sätt för att säkerställa att husdjur, barn och andra människor 
inte kan äta dem. Du bör dock inte spola ner denna medicin i toaletten. Istället är det bästa sättet att göra 
sig av med din medicin genom ett program för återtagning av medicin. Prata med din apotekspersonal eller 
kontakta din lokala sop-/återvinningsavdelning för att lära dig mer om återtagningsprogram i ditt samhälle. 
Se FDA:s webbplats för säker bortskaffande av läkemedel (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) för 
mer information om du inte har tillgång till ett återtagningsprogram.

n nödfall/överdos

Vid överdosering, ring giftkontrolltjänsten på 1-800-222-1222. Information finns även tillgänglig online på
https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Om offret har kollapsat, fått ett 
anfall, har svårt att andas eller inte kan väckas, ring omedelbart räddningstjänsten på 911.

Symtom på överdosering kan inkludera följande:

illamående

kräkningar

dreglande

svettas

långsam hjärtslag

svårt att andas

muskelsvaghet

svimning

anfall
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hat annan information bör jag veta?

Håll alla möten med din läkare.

Låt inte någon annan ta din medicin. Ställ dina frågor på apoteket om att fylla på ditt recept.

Det är viktigt för dig att föra en skriftlig lista över alla receptbelagda och receptfria (receptfria) 
läkemedel du tar, samt alla produkter som vitaminer, mineraler eller andra kosttillskott. Du bör ta 
med dig denna lista varje gång du besöker en läkare eller om du är inlagd på sjukhus. Det är också 
viktig information att ha med sig i nödsituationer.

rand namn

Aricept®

Aricept®ODT

Namzaric®(som en kombinationsprodukt innehållande Donepezil, Memantine)
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