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Donepezil
(doe nep' e zil) olarak telaffuz edilir

Bu ilaç neden reçete ediliyor?

Donepezil, Alzheimer hastalığı (AD; yavaş yavaş yok eden bir beyin hastalığı) olan kişilerde demansı 
(hatırlama, net düşünme, iletişim kurma ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini etkileyen 
ve ruh hali ve kişilikte değişikliklere neden olabilen bir beyin bozukluğu) tedavisinde kullanılır. 
hafıza ve düşünme, öğrenme, iletişim kurma ve günlük aktiviteleri ele alma yeteneği). Donepezil, 
kolinesteraz inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfındadır. Beyinde doğal olarak oluşan belirli bir 
maddenin miktarını artırarak zihinsel işlevi (hafıza, dikkat, başkalarıyla etkileşim kurma, konuşma, 
net düşünme ve düzenli günlük aktiviteleri gerçekleştirme gibi) geliştirir. Donepezil, AD'li kişilerde 
düşünme ve hatırlama yeteneğini geliştirebilir veya bu yeteneklerin kaybını yavaşlatabilir. Yine de,

peki bu ilaç kullanılmalı mı?

Donepezil bir tablet ve ağız yoluyla almak üzere ağızda dağılan bir tablet (ağızda hızla eriyen tablet) olarak 
gelir. Genellikle günde bir kez yemekle birlikte veya yemeksiz olarak, akşam yatmadan hemen önce alınır. 
Donepezil'i her gün yaklaşık aynı saatte alınız. Reçete etiketinizdeki talimatları dikkatlice izleyin ve 
anlamadığınız herhangi bir kısmı doktorunuzdan veya eczacınızdan açıklamasını isteyin. Donepezil'i aynen 
anlatıldığı gibi alın. Doktorunuzun önerdiğinden daha fazla veya daha az almayın veya daha sık almayın.

Donepezil, Alzheimer hastalığının semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olur ancak tedavi etmez. Kendinizi iyi 

hissetseniz bile donepezil almaya devam ediniz. Doktorunuzla konuşmadan donepezil almayı bırakmayınız.

Doktorunuz size düşük doz donepezil ile başlayabilir ve 4 ila 6 hafta sonra dozunuzu artırabilir. 
Doktorunuz dozunuzu 3 veya daha fazla ay sonra tekrar artırabilir.

23 mg tableti bütün olarak yutunuz; bölmeyin, ezmeyin veya çiğnemeyin. Tableti bütün olarak yutamıyorsanız 

doktorunuza söyleyiniz.

Ağızda dağılan tableti almak için tableti dilinizin üzerine koyun ve çözülmesini bekleyin. Tablet 
çözüldükten sonra biraz su içirin.

Hasta için üretici bilgilerinin bir kopyasını eczacınıza veya doktorunuza sorun.
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bu ilacın kullanım alanları

Bu ilaç diğer kullanımlar için reçete edilebilir; daha fazla bilgi için doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

özel önlemler almalı mıyım?

Donepezil almadan önce,

donepezil, herhangi bir piperidin ilacı, diğer ilaçlar, donepezil tabletlerin içindeki bileşenlerden 
herhangi birine veya ağızda dağılan tabletlere alerjiniz varsa doktorunuza ve eczacınıza söyleyiniz. 
Alerjiniz olan bir ilacın piperidin ilacı olup olmadığını bilmiyorsanız doktorunuza veya eczacınıza 
sorunuz. Bileşenlerin bir listesi için eczacınıza danışın veya üreticinin hasta bilgilerini kontrol edin.

aldığınız veya almayı planladığınız reçeteli ve reçetesiz ilaçları, vitaminleri, besin takviyelerini ve bitkisel 
ürünleri doktorunuza ve eczacınıza söyleyin. Aşağıdakilerden herhangi birini belirttiğinizden emin olun: 
antihistaminikler; aspirin ve ibuprofen (Advil, Motrin) ve naproksen (Aleve, Naprosyn) gibi diğer 
nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID'ler); bethanechol (Duvoid, Urecholine); karbamazepin 
(Tegretol); deksametazon (Decadron, Dexone); ipratropyum (Atrovent); ketokonazol (Nizoral); glokom, 
irritabl bağırsak hastalığı, taşıt tutması, miyastenia gravis, Parkinson hastalığı, ülserler veya idrar 
sorunları için ilaçlar; fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenitoin (Dilantin); kinidin (Kinidex); ve rifampin 
(Rifadin, Rimactane). Doktorunuzun ilaçlarınızın dozunu değiştirmesi veya yan etkiler açısından sizi 
dikkatle izlemesi gerekebilir.

120 lb'den (55 kg) daha hafifseniz ve midenizde veya bağırsaklarınızda kanama olup olmadığını 
doktorunuza söyleyin; bir ülser; düzensiz, yavaş veya hızlı kalp atışı, nöbetler; idrar yapma zorluğu; 
astım;kronik obstrüktif akciğer hastalığı (kronik bronşit veya amfizem dahil bir grup akciğer hastalığı); 
veya böbrek, karaciğer veya kalp hastalığı.

Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Donepezil 
alırken hamile kalırsanız doktorunuzu arayın.

Diş ameliyatı da dahil olmak üzere ameliyat oluyorsanız, doktorunuza veya diş hekiminize donepezil kullandığınızı 
söyleyin.

özel diyet talimatlarına uymalı mıyım?

Doktorunuz aksini söylemedikçe normal beslenmenize devam edin.

Bir dozu unutursam ne yapmalıyım?

Bir doz donepezil almayı unutursanız, unuttuğunuz dozu atlayın ve normal doz programınıza devam 
edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın. Donepezil'i 1 hafta veya daha uzun süre 
kullanmazsanız, bu ilacı tekrar kullanmaya başlamadan önce doktorunuzu aramalısınız.

Bu ilaç yan etkilere neden olabilir mi?

Donepezil yan etkilere neden olabilir. Bu belirtilerden herhangi biri şiddetliyse veya 
geçmiyorsa doktorunuza söyleyin:

mide bulantısı

kusma
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ishal

iştah kaybı

kilo kaybı

sık idrara çıkma

idrara çıkma kontrolünde zorluk

kas krampları

eklem ağrısı, şişme veya sertlik

ağrı

aşırı yorgunluk

uykuya dalma veya uykuda kalma zorluğu

baş ağrısı

baş dönmesi

sinirlilik

depresyon

bilinç bulanıklığı, konfüzyon

davranış veya ruh halindeki değişiklikler

halüsinasyonlar (var olmayan şeyleri görme veya sesleri duyma)

anormal rüyalar

kırmızı, pullanma, kaşıntılı cilt

Bazı yan etkiler ciddi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birini yaşarsanız, hemen 
doktorunuzu arayın veya acil tıbbi tedavi alın:

bayılma

yavaş kalp atışı

göğüs ağrısı

yeni veya kötüleşen solunum problemleri

yeni veya kötüleşen mide ağrısı veya mide ekşimesi

siyah veya katranlı tabureler

dışkıda kırmızı kan

kanlı kusmuk

kahve telvesi gibi görünen kusma

idrar yaparken zorluk veya idrar yaparken ağrı

bel ağrısı
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ateş

nöbetler

ciltte renk değişikliği veya morarma

Donepezil başka yan etkilere neden olabilir. Bu ilacı kullanırken olağandışı bir sorununuz varsa 
doktorunuzu arayın.

Bu ilacın saklanması ve atılması hakkında bilgi sahibi olmalı mıyım?

Bu ilacı geldiği kapta, sıkıca kapalı ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Oda sıcaklığında 
ve aşırı ısı ve nemden uzakta (banyoda değil) saklayın.

Pek çok kap (haftalık hap hatırlatıcıları ve göz damlaları, kremler, yamalar ve inhalatörler için olanlar gibi) çocuklara 

dirençli olmadığından ve küçük çocuklar bunları kolayca açabileceğinden, tüm ilaçları çocukların göremeyeceği ve 

erişemeyeceği bir yerde tutmak önemlidir. Küçük çocukları zehirlenmekten korumak için, her zaman emniyet 

kapaklarını kilitleyin ve ilacı derhal güvenli bir yere koyun - yukarıda ve uzakta, onların görüş ve erişemeyeceği bir 

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

Gereksiz ilaçlar evcil hayvanların, çocukların ve diğer kişilerin tüketmemesi için özel yöntemlerle 
imha edilmelidir. Ancak, bu ilacı tuvalete atmamalısınız. Bunun yerine, ilacınızı atmanın en iyi yolu 
bir ilaç geri alma programıdır. Topluluğunuzdaki geri alma programları hakkında bilgi edinmek için 
eczacınızla konuşun veya yerel çöp/geri dönüşüm departmanınızla iletişime geçin. FDA'nın Güvenli 
İlaç İmhası web sitesine bakın (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) bir geri alma 
programına erişiminiz yoksa daha fazla bilgi için.

n acil/aşırı doz vakası

Doz aşımı durumunda, 1-800-222-1222 numaralı telefondan zehir kontrol yardım hattını arayın. Bilgi ayrıca çevrimiçi olarak 

şu adreste mevcuttur:https://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Mağdur bayılmışsa, nöbet 

geçirmişse, nefes almakta güçlük çekiyorsa veya uyanamıyorsa, hemen 911'den acil servisi arayın.

Doz aşımı belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
mide bulantısı

kusma

salya akması

terlemek

yavaş kalp atışı

nefes almada zorluk

Kas Güçsüzlüğü

bayılma

nöbetler
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şapka diğer bilgileri bilmem gerekir mi?

Doktorunuzla bütün randevularınızı saklayın.

İlaçlarınızı başkasının almasına izin vermeyin. Reçetenizi tekrar doldurmakla ilgili tüm sorularınızı 
eczacınıza sorunuz.

Aldığınız tüm reçeteli ve reçetesiz (reçetesiz) ilaçların yanı sıra vitaminler, mineraller veya diğer diyet 
takviyeleri gibi ürünlerin yazılı bir listesini tutmanız önemlidir. Bu listeyi her doktora gittiğinizde veya 
hastaneye kabul ettiğinizde yanınızda getirmelisiniz. Acil durumlarda yanınızda bulundurmanız da 
önemli bilgiler.

rand isimleri

Aricept®

Aricept®ODT

Namzarca®(Donepezil, Memantin içeren bir kombinasyon ürünü olarak)
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