
PRINCIPALELE INFORMAȚIILOR DE PRESCRIERE Aceste puncte importante nu 
includ toate informațiile necesare pentru a utiliza capsulele NAMZARIC în 
siguranță și în mod eficient. Consultați informațiile complete de prescriere 
pentru capsulele NAMZARIC.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICAȚII -------------------- ----------- 
NAMZARIC este contraindicat la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la 
clorhidrat de memantină, clorhidrat de donepezil, derivați de piperidină sau la 
orice excipienți utilizați în formulare (4).

NAMZARIC (clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită și clorhidrat de 
donepezil) capsule, pentru uz oral
Aprobare inițială din SUA: 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII ------------------------
• Este posibil ca NAMZARIC să exagereze relaxarea musculară de tip succinilcolină în 

timpul anesteziei (5.1)
• NAMZARIC poate avea efecte vagotonice asupra ganglionilor sinoatrial și 

atrioventricular manifestându-se ca bradicardie sau bloc cardiac (5.2)
• Monitorizați pacienții pentru simptome de sângerare gastrointestinală activă sau 

ocultă, în special cei cu risc crescut de a dezvolta ulcere (5.3)
• NAMZARIC poate provoca diaree, greață și vărsături (5.4)
• NAMZARIC poate provoca obstrucții ale fluxului vezicii urinare (5.5)
• Condițiile care cresc pH-ul urinei pot scădea eliminarea urinară a memantinei, 

ducând la creșterea nivelurilor plasmatice de memantină (5.5, 7.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICAȚII ȘI UTILIZARE--------------------- -------- 
NAMZARIC este o combinație de clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită, 
un antagonist al receptorului NMDA și clorhidrat de donepezil, un inhibitor de 
acetilcolinesterază, indicat pentru tratamentul demenței moderate până la severe 
de tip Alzheimer la pacienții stabilizați pe:
• clorhidrat de memantină (10 mg de două ori pe zi sau 28 mg cu eliberare 

prelungită o dată pe zi) și clorhidrat de donepezil 10 mg (1) sau
• clorhidrat de memantină (5 mg de două ori pe zi sau 14 mg cu eliberare 

prelungită o dată pe zi) și clorhidrat de donepezil 10 mg (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACTII ADVERSE ------------------ ------------
• Cele mai frecvente reacții adverse care au apărut la o frecvență de cel puțin 

5% și mai mare decât placebo cu clorhidrat de memantină cu eliberare 
prelungită 28 mg/zi au fost dureri de cap, diaree și amețeli (6,1)

• Cele mai frecvente reacții adverse care apar cu o frecvență de cel puțin 5% la 
pacienții cărora li se administrează donepezil și la o rată de două ori sau mai mare 
față de placebo, includ diareea, anorexia, vărsăturile, greața și echimoza (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOZAJ SI ADMINISTRARE -----------------------
• Pacienții tratați cu clorhidrat de memantină (10 mg de două ori pe zi sau 28 mg cu 

eliberare prelungită o dată pe zi) și clorhidrat de donepezil 10 mg pot fi trecuți la 
NAMZARIC 28 mg/10 mg, administrat o dată pe zi seara (2.1)

• NAMZARIC poate fi luat cu sau fără alimente, întreg sau stropit pe sos de 
mere; nu împărțiți, mestecați sau zdrobiți (2.2)

• Insuficiență renală severă: pacienții tratați cu clorhidrat de memantină (5 mg de două 
ori pe zi sau 14 mg cu eliberare prelungită o dată pe zi) și clorhidrat de donepezil 10 
mg pot fi trecuți la NAMZARIC 14 mg/10 mg (2,3)

Pentru a raporta REACȚII ADVERSE SUSPECTATE, contactați Forest 
Laboratories, LLC. la 1-800-678-1605 sau FDA la 1-800-FDA-1088 sau 
www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACȚII MEDICAMENTE------------------- -------------
• Utilizare combinată cu antagonişti NMDA: utilizaţi cu precauţie (7.2)
• NAMZARIC poate interfera cu medicamentele anticolinergice (7.4)
• Administrarea concomitentă de succinilcolină, agenți blocanți neuromusculari 

similari sau agonişti colinergici poate duce la efect sinergic (7.5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FORME DE DOZARE ȘI TARI----------------------- 
NAMZARIC capsule:
• 14 mg clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită și 10 mg clorhidrat 

de donepezil (3)
• 28 mg clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită și 10 mg clorhidrat 

de donepezil (3) Consultați 17 pentru INFORMAȚII DE CONSILIERE PENTRU PACIENȚI și etichetarea 
pacientului aprobată de FDA.
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INFORMAȚII COMPLETE DE PRESCRIERE

1 INDICAȚII ȘI UTILIZARE

NAMZARIC este indicat pentru tratamentul demenței moderate până la severe de tip Alzheimer la 
pacienții stabilizați pe:

• clorhidrat de memantină (10 mg de două ori pe zi sau 28 mg cu eliberare prelungită o dată pe zi) și 
clorhidrat de donepezil 10 mg.

• clorhidrat de memantină (5 mg de două ori pe zi sau 14 mg cu eliberare prelungită o dată pe 
zi) și clorhidrat de donepezil 10 mg (la pacienții cu insuficiență renală severă).

2 DOZAJ SI ADMINISTRARE

2.1 Dozarea recomandată

Pacienții stabilizați cu clorhidrat de memantină (10 mg de două ori pe zi sau 28 mg cu eliberare prelungită 
o dată pe zi) și clorhidrat de donepezil 10 mg pot fi trecuți la NAMZARIC 28 mg/10 mg, administrat o dată 
pe zi, seara. Pacientul trebuie să înceapă NAMZARIC în ziua următoare ultimei doze de clorhidrat de 
memantină și clorhidrat de donepezil administrate separat.

Dacă un pacient omite o singură doză de NAMZARIC, următoarea doză trebuie luată conform 
programului, fără a se dubla doza.

2.2 Informații de administrare

NAMZARIC poate fi luat cu sau fără alimente. Capsulele NAMZARIC pot fi luate intacte sau pot fi 
deschise, stropite pe sos de mere și înghițite fără a fi mestecate. Trebuie consumat întregul 
conținut al fiecărei capsule NAMZARIC; doza nu trebuie împărțită.

Cu excepția cazului în care sunt deschise și stropite pe sos de mere, așa cum este descris mai sus, capsulele 
NAMZARIC trebuie înghițite întregi. Capsulele NAMZARIC nu trebuie împărțite, mestecate sau zdrobite.

2.3 Dozarea la pacienții cu insuficiență renală severă

Pacienții cu insuficiență renală severă (clearance-ul creatininei 5-29 ml/min, pe baza ecuației Cockcroft-
Gault), stabilizați cu clorhidrat de memantină (5 mg de două ori pe zi sau 14 mg cu eliberare prelungită o 
dată pe zi) și clorhidrat de donepezil 10 mg, pot fi trecuți la NAMZARIC 14 mg/10 mg, administrat o dată pe 
zi.

3 FORME DE DOZARE ȘI PENTRU FORME

NAMZARIC capsule:

• Capsulele de clorhidrat de memantină 14 mg cu eliberare prelungită/10 mg de donepezil clorhidrat sunt 
capsule opace, de culoare verde deschis, cu amprenta radială „FL 14/10” neagră.

3

ID de referință: 3678032



• Capsulele de clorhidrat de memantină 28 mg cu eliberare prelungită/10 mg de donepezil clorhidrat sunt 
capsule albastre, opace, cu amprenta radială neagră „FL 28/10”.

4 CONTRAINDICAȚII

NAMZARIC este contraindicat la pacienții cu hipersensibilitate cunoscută la clorhidrat de 
memantină, clorhidrat de donepezil, derivați de piperidină sau la orice excipienți utilizați în 
formulare..

5 AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

5.1 Anestezie

Clorhidratul de donepezil, ca inhibitor al colinesterazei, este probabil să exagereze relaxarea musculară de tip 
succinilcolină în timpul anesteziei.

5.2 Afecțiuni cardiovasculare

Datorită acțiunii lor farmacologice, inhibitorii colinesterazei pot avea efecte vagotonice asupra 
ganglionilor sinoatrial și atrioventricular. Acest efect se poate manifesta sub formă de bradicardie sau 
bloc cardiac atât la pacienții cu cât și fără anomalii de conducere cardiacă subiacente cunoscute. Au fost 
raportate episoade sincopale în asociere cu utilizarea clorhidratului de donepezil.

5.3 Ulcerul peptic și sângerarea gastrointestinală

Prin acțiunea lor primară, este de așteptat ca inhibitorii de colinesterază să crească secreția de acid gastric 
datorită activității colinergice crescute. Studiile clinice cu clorhidrat de donepezil în doză de 5 mg/zi până la 
10 mg/zi nu au arătat nicio creștere, comparativ cu placebo, a incidenței fie a bolii ulcerului peptic, fie a 
sângerărilor gastrointestinale. Pacienții tratați cu NAMZARIC trebuie monitorizați îndeaproape pentru 
simptomele de sângerare gastrointestinală activă sau ocultă, în special cei cu risc crescut de a dezvolta 
ulcere, de exemplu cei cu antecedente de boală ulceroasă sau cei care primesc concomitent medicamente 
antiinflamatoare nesteroidiene (AINS).

5.4 Greață și vărsături

Clorhidratul de donepezil, atunci când este inițiat, ca o consecință previzibilă a proprietăților sale 
farmacologice, s-a dovedit că produce diaree, greață și vărsături. Deși, în majoritatea cazurilor, aceste 
efecte au fost ușoare și tranzitorii, uneori au durat una până la trei săptămâni și s-au remis în timpul 
utilizării continue a clorhidratului de donepezil, pacienții trebuie supravegheați cu atenție la inițierea 
tratamentului.

5.5 Condiții genito-urinale

Deși nu au fost observate în studiile clinice cu clorhidrat de donepezil, colinomimeticele pot provoca 
obstrucția fluxului vezicii urinare.
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Condițiile care ridică pH-ul urinei pot scădea eliminarea urinară a memantinei, ducând la creșterea nivelului 
plasmatic de memantină[vezi Interacțiuni medicamentoase (7.1)].

5.6 Convulsii

Se crede că colinomimeticele, inclusiv clorhidratul de donepezil, au un anumit potențial de a provoca convulsii 
generalizate. Cu toate acestea, activitatea convulsivă poate fi, de asemenea, o manifestare a bolii Alzheimer.

5.7 Afecțiuni pulmonare

Datorită acțiunilor lor colinomimetice, inhibitorii de colinesterază trebuie prescriși cu atenție 
pacienților cu antecedente de astm sau boală pulmonară obstructivă.

6 REACTII ADVERSE

Următoarele reacții adverse grave sunt discutate mai jos și în altă parte a etichetei.

• Afecțiuni cardiovasculare[vezi Avertismente și precauții (5.2)]
• Ulcerul peptic și sângerarea gastrointestinală[vezi Avertismente și precauții (5.3)]
• Greață și vărsături[vezi Avertismente și precauții (5.4)]
• Condiții genito-urinale[vezi Avertismente și precauții (5.5)]
• Convulsii[vezi Avertismente și precauții (5.6)]
• Afecțiuni pulmonare[vezi Avertismente și precauții (5.7)]

6.1 Experiență în studiile clinice

Deoarece studiile clinice sunt efectuate în condiții foarte variate, ratele reacțiilor adverse observate în 
studiile clinice ale unui medicament nu pot fi comparate direct cu ratele din studiile clinice ale altui 
medicament și pot să nu reflecte ratele observate în practică.

Clorhidrat de memantină

Clorhidratul de memantină cu eliberare prelungită a fost evaluat într-un studiu dublu-orb, controlat cu placebo, 
la 676 de pacienți cu demență moderată până la severă de tip Alzheimer (341 de pacienți tratați cu memantină în 
doză de 28 mg/zi și 335 de pacienți tratați cu placebo) pentru un tratament perioadă de până la 24 de săptămâni. 
Dintre pacienții randomizați, 236 tratați cu memantină 28 mg/zi și 227 tratați cu placebo au primit o doză stabilă 
de donepezil timp de 3 luni înainte de screening.

Reacții adverse care duc la întreruperea tratamentului cu clorhidrat de memantină

În studiul clinic controlat placebo cu clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită, proporția de pacienți 
din grupul cu doză de 28 mg/zi de clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită și din grupul placebo 
care au întrerupt tratamentul din cauza reacțiilor adverse a fost de 10% și 6%, respectiv. Cea mai frecventă 
reacție adversă în grupul tratat cu clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită care a condus la 
întreruperea tratamentului a fost amețelile, cu o rată de 1,5%.
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Cele mai frecvente reacții adverse cu clorhidrat de memantină

Cele mai frecvente reacții adverse asociate cu clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită la pacienții cu 
boală Alzheimer moderată până la severă, definite ca cele care apar cu o frecvență de cel puțin 5% în grupul tratat 
cu clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită și cu o frecvență mai mare decât placebo, au fost cefaleea. , 
diaree și amețeli.

Tabelul 1 enumeră reacțiile adverse care au apărut la o incidență de ≥ 2% în grupul tratat cu 
clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită și au apărut cu o rată mai mare decât placebo.

6
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Tabelul 1: Reacții adverse cu clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită la pacienții cu boală 
Alzheimer moderată până la severă

Placebo
(n = 335)

%

Clorhidrat de memantină
eliberare prelungită

28 mg
(n = 341)

%

Reacție adversă

Tulburări gastrointestinale

Diaree 4 5
Constipație 1 3
Durere abdominală 1 2
Vărsături 1 2
Infecții și infestații
Gripa 3 4
Investigatii
Greutate crescută 1 3
Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv

Dureri de spate 1 3
Tulburări ale sistemului nervos

Durere de cap 5 6
Ameţeală 1 5
Somnolenţă 1 3
Tulburari psihiatrice

Anxietate 3 4
Depresie 1 3
Agresiune 1 2
Tulburări renale și urinare
Incontinenta urinara 1 2
Tulburări vasculare

Hipertensiune 2 4
Hipotensiune 1 2
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clorhidrat de donepezil

Reacții adverse care duc la întreruperea tratamentului cu clorhidrat de donepezil

În studiile clinice controlate cu clorhidrat de donepezil, rata întreruperii tratamentului din cauza reacțiilor adverse 
la pacienții tratați cu clorhidrat de donepezil a fost de aproximativ 12%, comparativ cu 7% la pacienții tratați cu 
placebo. Cele mai frecvente reacții adverse care au dus la întreruperea tratamentului, definite ca cele care au 
apărut la cel puțin 2% dintre pacienții cu clorhidrat de donepezil și la o incidență de două ori sau mai mare față de 
placebo, au fost anorexia (2%), greața (2%), diareea (2% ) și infecții ale tractului urinar (2%).

Cele mai frecvente reacții adverse la clorhidrat de donepezil

Cele mai frecvente reacții adverse raportate cu clorhidratul de donepezil în studiile clinice controlate la 
pacienții cu boală Alzheimer severă, definite ca cele care apar cu o frecvență de cel puțin 5% în grupul cu 
clorhidrat de donepezil și cu o rată de două ori sau mai mare față de placebo, au fost diareea, anorexia. , 
vărsături, greață și echimoză. Cele mai frecvente reacții adverse raportate cu clorhidratul de donepezil în 
studiile clinice controlate la pacienții cu boală Alzheimer uşoară până la moderată au fost insomnia, 
crampele musculare și oboseala.

Tabelul 2 prezintă reacțiile adverse care au apărut la o incidență de ≥ 2% în grupul clorhidrat de 
donepezil și la o rată mai mare decât placebo în studiile controlate la pacienții cu boală Alzheimer 
severă.

Tabelul 2: Reacții adverse cu clorhidrat de donepezil la pacienții cu Alzheimer sever
boala

clorhidrat de donepezil
10 mg/zi
(n = 501)

%

Placebo
(n = 392)

%
Sistemul corpului/Eveniment advers

Procentul de pacienți cu orice eveniment advers 73 81

Corpul ca întreg

Accident 12 13

Infecţie 9 11

Durere de cap 3 4

Durere 2 3

Dureri de spate 2 3
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Tabelul 2: Reacții adverse cu clorhidrat de donepezil la pacienții cu Alzheimer sever
boala

Febră 1 2

Dureri în piept < 1 2

Sistemul cardiovascular

Hipertensiune 2 3

hemoragie 1 2

Sincopă 1 2

Sistem digestiv

Diaree 4 10

Vărsături 4 8

anorexie 4 8

Greaţă 2 6

Sistemul hemic și limfatic

echimoza 2 5

Sisteme metabolice și nutriționale

Creșterea creatin fosfokinazei 1 3

Deshidratare 1 2

Hiperlipemia < 1 2

Sistem nervos

Insomnie 4 5

Ostilitate 2 3

Nervozitate 2 3

Halucinații 1 3

Somnolenţă 1 2
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Tabelul 2: Reacții adverse cu clorhidrat de donepezil la pacienții cu Alzheimer sever
boala

Ameţeală 1 2

Depresie 1 2

Confuzie 1 2

Labilitate emoțională 1 2

Tulburare de personalitate 1 2

Piele și anexe

Eczemă 2 3

Sistemul urogenital

Incontinenta urinara 1 2

6.2 Experiență post-marketing

Următoarele reacții adverse au fost identificate în timpul utilizării post-aprobare a clorhidratului de memantină și 
clorhidratului de donepezil. Deoarece aceste reacții sunt raportate voluntar de la o populație de dimensiune 
incertă, nu este întotdeauna posibil să se estimeze în mod fiabil frecvența lor sau să se stabilească o relație 
cauzală cu expunerea la medicamente.

Clorhidrat de memantină

Insuficiență renală acută, agranulocitoză, insuficiență cardiacă congestivă, hepatită, leucopenie 
(inclusiv neutropenie), pancreatită, pancitopenie, sindrom Stevens Johnson. ideație suicidară, 
trombocitopenie și purpură trombocitopenică trombotică.

Clorhidrat de donepezil

Dureri abdominale, agitație, colecistită, confuzie, convulsii, halucinații, bloc cardiac (toate tipurile), 
anemie hemolitică, hepatită, hiponatremie, sindrom neuroleptic malign, pancreatită și erupție cutanată.

7 INTERACȚII MEDICAMENTE

7.1 Utilizarea memantinei cu medicamente care fac urina alcalină

Clearance-ul memantinei a fost redus cu aproximativ 80% în condiții de urină alcaline la pH 8. Prin 
urmare, modificările pH-ului urinei spre starea alcalină pot duce la o acumulare de
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medicament cu o posibilă creștere a reacțiilor adverse. pH-ul urinei este alterat de dietă, medicamente (de exemplu, 
inhibitori de anhidrază carbonică, bicarbonat de sodiu) și starea clinică a pacientului (de exemplu, acidoză tubulară 
renală sau infecții severe ale tractului urinar). Prin urmare, memantina trebuie utilizată cu prudență în aceste condiții.

7.2 Utilizarea memantinei cu alți antagonişti de N-metil-D-aspartat (NMDA)

Utilizarea combinată a clorhidratului de memantină cu alți antagoniști NMDA (amantadină, 
ketamina și dextrometorfan) nu a fost evaluată sistematic și o astfel de utilizare trebuie 
abordată cu prudență.

7.3 Efectul altor medicamente asupra metabolismului donepezilului

Inhibitorii CYP3A4 (de exemplu, ketoconazol) și CYP2D6 (de exemplu, chinidină), inhibă 
metabolismul donepeziluluiin vitro. Nu se știe dacă există un efect clinic al chinidinei.
Inductorii CYP3A4 (de exemplu, fenitoină, carbamazepină, dexametazonă, rifampină și fenobarbital) ar 
putea crește rata de eliminare a donepezilului.

7.4 Utilizarea donepezilului cu anticolinergice

Datorită mecanismului lor de acțiune, inhibitorii de colinesterază, inclusiv clorhidratul de donepezil, au 
potențialul de a interfera cu activitatea medicamentelor anticolinergice.

7.5 Utilizarea donepezilului cu colinomimetice și alți inhibitori ai colinesterazei

Se poate aștepta un efect sinergic atunci când inhibitorii de colinesterază, inclusiv clorhidratul de donepezil, 
sunt administrați concomitent cu succinilcolină, agenți blocanți neuromusculari similari sau agonişti 
colinergici, cum ar fi betanecol.

8. UTILIZARE LA POPULAȚII SPECIFICE

8.1 Sarcina

Categoria de sarcină C:

Nu există studii adecvate și/sau bine controlate asupra NAMZARIC sau a ingredientelor sale active 
(clorhidrat de memantină și clorhidrat de donepezil) la femeile gravide. NAMZARIC trebuie utilizat în 
timpul sarcinii numai dacă beneficiul potențial justifică riscul potențial pentru făt.

Clorhidrat de memantină

Memantina administrată oral la șobolani gestante și iepuri gestante în timpul perioadei de 
organogeneză nu a fost teratogenă până la cele mai mari doze testate (18 mg/kg/zi la șobolan și 30 
mg/kg/zi la iepuri, care sunt de 6, respectiv 21 de ori). , doza de memantină la doza maximă 
recomandată la om [MRHD] de NAMZARIC [28 mg/10 mg pe zi] la un mg/m2bază).
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O ușoară toxicitate maternă, scăderea greutății puilor și o incidență crescută a vertebrelor cervicale neosificate au fost 
observate la o doză orală de 18 mg/kg/zi într-un studiu în care șobolanilor li s-a administrat memantină pe cale orală 
începând înainte de împerechere și continuând după naștere. perioadă. O ușoară toxicitate maternă și scăderea 
greutății puilor au fost, de asemenea, observate la această doză într-un studiu în care șobolanii au fost tratați din ziua 15 
de gestație până în perioada postpartum. Doza fără efect pentru aceste efecte a fost de 6 mg/kg, care este de 2 ori mai 
mare decât MRHD de NAMZARIC la un mg/m2bază.

Clorhidrat de donepezil

Administrarea orală de donepezil la șobolani și iepuri gestante în timpul organogenezei nu a produs 
efecte teratogene la doze de până la 16 mg/kg/zi (aproximativ de 15 ori doza de donepezil la MRHD de 
NAMZARIC la un mg/m2).2baza) și 10 mg/kg/zi (aproximativ de 7 ori MRHD pe un mg/m2baza), 
respectiv. Administrarea orală de donepezil (1, 3, 10 mg/kg/zi) la șobolani în timpul gestației târzii și pe 
tot parcursul alăptării până la înțărcare a produs o creștere a numărului de nașteri morti și a redus 
supraviețuirea puilor până în ziua 4 postpartum la doza cea mai mare. Doza fără efect de 3 mg/kg/zi 
este de aproximativ 3 ori mai mare decât doza de donepezil la MRHD de NAMZARIC la un mg/m2bază.

8.3 Mamele care alăptează

Nu se știe dacă memantina sau donepezilul se excretă în laptele uman.Deoarece multe medicamente sunt 
excretate în laptele uman, se recomandă prudență atunci când NAMZARIC este administrat unei femei care 
alăptează.

8.4 Utilizare pediatrică

Siguranța și eficacitatea NAMZARIC la copii și adolescenți nu au fost stabilite.

Memantina nu a reușit să demonstreze eficacitatea în două studii clinice controlate de 12 săptămâni pe 
578 de copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 6 și 12 ani cu tulburări din spectrul autist (ASD), inclusiv 
autism, tulburare Asperger și tulburare pervazivă de dezvoltare - nespecificată altfel (PDD-NOS). 
Memantina nu a fost studiată la copii și adolescenți cu vârsta sub 6 ani sau peste 12 ani. Tratamentul cu 
memantină a fost inițiat la 3 mg/zi și doza a fost crescută la doza țintă (în funcție de greutate) până în 
săptămâna 6. Doze orale de memantină 3, 6, 9 sau 15 mg capsule cu eliberare prelungită au fost 
administrate o dată pe zi pacienților. cu greutăți < 20 kg, 20-39 kg, 40-59 kg și respectiv ≥ 60 kg.

Într-un studiu paralel randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, de 12 săptămâni (Studiul A) la pacienții cu 
autism, nu a existat nicio diferență semnificativă statistic în scorul brut total al Scalei de răspuns social (SRS) între 
pacienții randomizați la memantină (n= 54) și cei randomizați la placebo (n=53). Într-un studiu randomizat de 
retragere cu durata de 12 săptămâni, îmbogățit cu răspunsul (Studiul B) la 471 de pacienți cu TSA, nu a existat 
nicio diferență semnificativă statistic în pierderea ratelor de răspuns terapeutic între pacienții randomizați să 
rămână la doza completă de memantină (n=153) și cei randomizați pentru a trece la placebo (n=158).
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Profilul general de siguranță al memantinei la copii și adolescenți a fost în general în concordanță cu 
profilul de siguranță cunoscut la adulți[vezi Reacții adverse (6.1)].

În Studiul A, reacțiile adverse din grupul tratat cu memantină (n=56) care au fost raportate la cel puțin 5% dintre 
pacienți și de cel puțin două ori frecvența grupului placebo (N=58) sunt enumerate în Tabelul 3:

Tabelul 3: Studiul A Reacții adverse raportate frecvent cu o frecvență ≥
5% și de două ori față de placebo

Reacție adversă Memantina
N=56

Placebo
N=58

Tuse 8,9% 3,4%
Gripa 7,1% 3,4%
Rinoree 5,4% 0%
Agitaţie 5,4% 1,7%

Întreruperea tratamentului din cauza reacțiilor adverseA

Agresiune 3,6% 1,7%
Iritabilitate 1,8% 3,4%
A

Reacții adverse raportate care au condus la întreruperea tratamentului la mai mult de un pacient din oricare 

dintre grupurile de tratament.

Reacțiile adverse care au fost raportate la cel puțin 5% dintre pacienți în studiul deschis de 12-48 săptămâni pentru a 
identifica respondenții care urmează să se înscrie în Studiul B sunt enumerate în Tabelul 4:

Tabelul 4: Studiu cu etichetă deschisă de 12-48 săptămâni pentru studiul B în mod obișnuit

Reacții adverse raportate cu o frecvență ≥ 5%
Reacție adversă Memantina

N=903
Durere de cap 8,0%
Nazofaringita 6,3%
Pirexie 5,8%
Iritabilitate 5,4%

Întreruperea tratamentului din cauza reacțiilor adverseA

Iritabilitate 1,2%
Agresiune 1,0%
A

Cel puțin 1% incidență a reacțiilor adverse care duc la întreruperea prematură a tratamentului.

În studiul randomizat de întrerupere (Studiul B), reacția adversă la pacienții randomizați la placebo (n=160) și 
raportată la cel puțin 5% dintre pacienți și la o frecvență dublă față de grupul de tratament cu doză completă de 
memantină (n=157) a fost iritabilitate (5,0% vs 2,5%).

Într-un studiu pe animale tinere, șobolanii tineri masculi și femele li s-a administrat memantină (15, 30 și 45 mg/
kg/zi) începând cu ziua postnatală (PND) 14 până la PND 70. Greutățile corporale au fost reduse la 45 mg/kg/zi . S-
au observat întârzieri în maturizarea sexuală la șobolani masculi și femele la doze ≥ 30 mg/kg/zi. Memantina a 
indus leziuni neuronale în mai multe zone ale creierului în PND 15 și 17 la doze ≥ 30 mg/kg/zi. Toxicitate 
comportamentală (scăderea procentului de tresărire auditivă
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obișnuința) a fost observată pentru animalele din grupul cu doză de 45 mg/kg/zi. Doza de 15 mg/kg/zi a fost 
considerată nivel fără efecte adverse observate (NOAEL) pentru acest studiu.

Într-un al doilea studiu de toxicitate la șobolanii tineri, șobolanii tineri masculi și femele li s-a administrat 
memantină (1, 3, 8, 15, 30 și 45 mg/kg/zi) începând cu ziua postnatală (PND) 7 până la PND 70. mortalitatea legată 
de memantină, grupurile cu doze de 30 și 45 mg/kg/zi au fost încheiate fără o evaluare suplimentară. Memantina 
a indus apoptoza sau degenerarea neuronală în mai multe zone ale creierului pe PND 8, 10 și 17 la o doză de 15 
mg/kg/zi. NOAEL pentru apoptoză și degenerare neuronală a fost de 8 mg/kg/zi. Toxicitatea comportamentală 
(efecte asupra activității motorii, obișnuirea cu tresărirea auditivă și învățarea și memoriei) a fost observată la 
doze ≥ 3 mg/kg/zi în timpul tratamentului, dar nu a fost observată după întreruperea medicamentului. Prin 
urmare, doza de 1 mg/kg/zi a fost considerată NOAEL pentru efectul neurocomportamental în acest studiu.

8.5 Utilizare geriatrică

Clorhidrat de memantină

Majoritatea persoanelor cu boala Alzheimer au peste 65 de ani. În studiul clinic cu clorhidrat de memantină cu 
eliberare prelungită, vârsta medie a pacienților a fost de aproximativ 77 de ani; peste 91% dintre pacienți aveau 
vârsta de 65 de ani și peste, 67% aveau vârsta de 75 de ani și mai mult și 14% aveau vârsta de 85 de ani și mai 
mult. Datele de eficacitate și siguranță prezentate în secțiunea de studii clinice au fost obținute de la acești 
pacienți. Nu au existat diferențe semnificative clinic în majoritatea evenimentelor adverse raportate de pacienții 
cu vârsta ≥ 65 ani și < 65 ani.

Clorhidrat de donepezil

Vârsta medie a pacienţilor înrolaţi în studiile clinice cu donepezil a fost de 73 de ani; 80% dintre acești pacienți 
aveau între 65 și 84 de ani, iar 49% dintre pacienții aveau vârsta de 75 de ani și peste. Datele de eficacitate și 
siguranță prezentate în secțiunea de studii clinice au fost obținute de la acești pacienți. Nu au existat diferențe 
semnificative clinic în majoritatea evenimentelor adverse raportate de pacienți
≥ 65 de ani și < 65 de ani.

8.6 Insuficiență renală

Se recomandă reducerea dozei la pacienții cu insuficiență renală severă[vezi Dozare și 
administrare (2.3) și Farmacologie clinică (12.3)]. Nu este necesară ajustarea dozei la 
pacienții cu insuficiență renală ușoară sau moderată.

8.7 Insuficiență hepatică

Nu este necesară ajustarea dozei la pacienții cu insuficiență hepatică ușoară sau moderată. 
NAMZARIC nu a fost studiat la pacienţii cu insuficienţă hepatică severă[vezi Farmacologie 
clinică (12.3)].
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10 Supradozaj

Clorhidratul de memantină și clorhidratul de donepezil sunt cele două ingrediente active ale NAMZARIC. Nu este 
cunoscut un antidot specific pentru supradozajul cu clorhidrat de memantină; cu toate acestea, eliminarea 
memantinei poate fi crescută prin acidificarea urinei. Anticolinergicele terțiare, cum ar fi atropina, pot fi utilizate ca 
antidot pentru supradozajul clorhidratului de donepezil. În gestionarea cazurilor de supradozaj, luați în considerare 
posibilitatea implicării mai multor medicamente. În caz de supradozaj, sunați la Centrul de Control al Otrăvirii la 
1-800-222-1222 pentru cea mai recentă recomandare. În general, trebuie utilizate măsuri de susținere, iar 
tratamentul trebuie să fie simptomatic.

Clorhidrat de memantină

Semnele și simptomele care însoțesc cel mai adesea supradozajul cu alte formulări de memantină în 
studiile clinice și din experiența de marketing la nivel mondial, singure sau în combinație cu alte 
medicamente și/sau alcool, includ agitație, astenie, bradicardie, confuzie, comă, amețeli, modificări ECG, 
creșterea tensiune arterială, letargie, pierderea conștienței, psihoză, neliniște, mișcare încetinită, 
somnolență, stupoare, mers instabil, halucinații vizuale, vertij, vărsături și slăbiciune. Cea mai mare ingestie 
de memantină cunoscută la nivel mondial a fost de 2 grame la o persoană care a luat memantină împreună 
cu medicamente antidiabetice nespecificate. Această persoană a experimentat comă, diplopie și agitație, 
dar ulterior și-a revenit.

Un pacient care a participat la un studiu clinic cu clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită a luat în mod 
neintenționat 112 mg de clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită zilnic timp de 31 de zile și a prezentat o 
creștere a acidului uric seric, creșterea fosfatazei alcaline serice și un număr scăzut de trombocite.

Nu au fost observate decese în cazul supradozelor de memantină în monoterapie. Un rezultat fatal a fost 
raportat foarte rar atunci când memantina a fost ingerată ca parte a supradozajului cu mai multe 
medicamente; în aceste cazuri, relația dintre memantină și un rezultat fatal a fost neclară.

Clorhidrat de donepezil

Supradozajul cu inhibitori de colinesterază poate duce la criză colinergică caracterizată prin 
greață severă, vărsături, salivație, transpirație, bradicardie, hipotensiune arterială, depresie 
respiratorie, colaps și convulsii. Creșterea slăbiciunii musculare este o posibilitate și poate duce la 
moarte dacă sunt implicați mușchii respiratori. Anticolinergicele terțiare, cum ar fi atropina, pot fi 
utilizate ca antidot pentru supradozajul clorhidratului de donepezil. Se recomandă administrarea 
intravenoasă de sulfat de atropină titrat la efect: o doză inițială de 1,0 până la 2,0 mg IV cu doze 
ulterioare bazate pe răspunsul clinic. Au fost raportate răspunsuri atipice în ceea ce privește 
tensiunea arterială și frecvența cardiacă cu alte colinomimetice atunci când sunt administrate 
concomitent cu anticolinergice cuaternare, cum ar fi glicopirolatul.

Semnele de toxicitate legate de doză la animale au inclus mișcarea spontană redusă, poziția în declin, 
mers eșalonat, lacrimare, convulsii clonice, respirație deprimată, salivație, mioză, tremor, fasciculație și 
temperatura mai scăzută a suprafeței corpului.
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11 DESCRIERE

Capsulele NAMZARIC conțin memantină, un antagonist al receptorului NMDA activ pe cale orală, sub formă de 
sare clorhidrat și donepezil, un inhibitor reversibil al enzimei acetilcolinesterazei, sub formă de sare clorhidrat.

Clorhidrat de memantină

Denumirea chimică a clorhidratului de memantină este clorhidrat de 1-amino-3,5-
dimetiladamantan cu următoarea formulă structurală:

Formula moleculară este C12H21N•clorhidrat și greutatea moleculară este 215,76. Clorhidratul de 
memantină apare ca o pulbere fină albă până la aproape albă.

Clorhidrat de donepezil

Denumirea chimică a clorhidratului de donepezil este clorhidrat de 2,3-dihidro-5,6-
dimetoxi-2-[[1-(fenilmetil)-4-piperidinil]metil]-1H-inden-1-onă.

Formula moleculară este C24H29NU3•clorhidrat şi greutatea moleculară este 415,96. Clorhidratul de 
donepezil este o pulbere cristalină albă.

NAMZARIC

NAMZARIC este furnizat sub formă de capsule pentru administrare orală, care conține 14 mg clorhidrat de 
memantină cu eliberare prelungită și 10 mg clorhidrat de donepezil (14 mg/10 mg) sau 28 mg clorhidrat de 
memantină cu eliberare prelungită și 10 mg clorhidrat de donepezil (28 mg/10 mg).

16

ID de referință: 3678032



Toate dozele de NAMZARIC conțin următoarele ingrediente inactive: sfere de zahăr, povidonă, talc, 
hipromeloză, polietilen glicol, etilceluloză, acid oleic, trigliceride cu lanț mediu, lactoză monohidrat, 
celuloză microcristalină, amidon de porumb, dioxid de siliciu coloidal și stearat de magneziu. 
Capsulele de gelatină tare conțin dioxid de titan, gelatină, glazură de șelac și oxid de fier negru; 
coloranții sunt FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) și FD&C Blue 1 și oxid de fier galben (14 mg/10 mg).

12 FARMACOLOGIE CLINICĂ

12.1 Mecanismul de acțiune

Capsulele NAMZARIC conțin două medicamente aprobate: clorhidrat de memantină cu eliberare 
prelungită și clorhidrat de donepezil. Se presupune că fiecare dintre aceste medicamente are un 
mecanism diferit în boala Alzheimer.

Memantina

Activarea persistentă a receptorilor NMDA ai sistemului nervos central de către glutamatul de aminoacid 
excitator s-a emis ipoteza că contribuie la simptomatologia bolii Alzheimer. Se presupune că memantina își 
exercită efectul terapeutic prin acțiunea sa ca un antagonist necompetitiv al receptorului NMDA cu 
afinitate scăzută până la moderată (canal deschis) care se leagă în mod preferențial de canalele cationice 
operate de receptorul NMDA. Nu există dovezi că memantina previne sau încetinește neurodegenerarea la 
pacienții cu boala Alzheimer.

Donepezil

Teoriile actuale privind patogeneza semnelor și simptomelor cognitive ale bolii Alzheimer atribuie 
unele dintre ele unei deficiențe a neurotransmisiei colinergice. Se presupune că donepezilul își 
exercită efectul terapeutic prin îmbunătățirea funcției colinergice. Acest lucru se realizează prin 
creșterea concentrației de acetilcolină în sistemul nervos central prin inhibarea reversibilă a hidrolizei 
acesteia de către acetilcolinesterază. Nu există dovezi că donepezilul previne sau încetinește 
neurodegenerarea la pacienții cu boala Alzheimer.

12.3 Farmacocinetica

NAMZARIC

NAMZARIC a fost bioechivalent cu administrarea concomitentă de clorhidrat de memantină cu 
eliberare prelungită și clorhidrat de donepezil.

Expunere (AUC și Cmax) de memantină și donepezil după administrarea NAMZARIC în stare de hrănire sau 
de post a fost similară. În plus, expunerea memantinei și donepezilului după administrarea NAMZARIC 
sub formă de capsulă intactă sau conținut de capsule stropite pe sos de mere a fost similară la subiecții 
sănătoși.

Clorhidrat de memantină
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Memantina este bine absorbită după administrarea orală și are o farmacocinetică liniară în intervalul de doze 
terapeutice. Se excretă predominant nemodificat în urină și are un timp de înjumătățire prin eliminare de 
aproximativ 60-80 ore. Într-un studiu care a comparat 28 mg clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită o 
dată pe zi cu 10 mg clorhidrat de memantină de două ori pe zi, Cmaxși AUC0-24

valorile au fost cu 48% și, respectiv, 33% mai mari pentru regimul de dozare cu clorhidrat de memantină cu 
eliberare prelungită.

Absorbţie

După administrarea de doze multiple de clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită, concentrațiile maxime de 
memantină apar la aproximativ 9-12 ore după administrare. Nu există nicio diferență în absorbția clorhidratului de 
memantină cu eliberare prelungită atunci când capsula este luată intactă sau când conținutul este stropit pe sos de 
mere.

După administrarea unei doze unice, nu există nicio diferență în ceea ce privește expunerea la memantină, pe baza C
maxsau ASC, pentru clorhidratul de memantină cu eliberare prelungită când medicamentul este administrat cu 
alimente sau pe stomacul gol. Cu toate acestea, concentrațiile plasmatice maxime sunt atinse la aproximativ 18 ore 
după administrarea cu alimente, comparativ cu aproximativ 25 de ore după administrarea pe stomacul gol.

Distributie

Volumul mediu de distribuție al memantinei este de 9-11 L/kg, iar legarea de proteinele plasmatice este scăzută (45%).

Metabolism

Memantina suferă un metabolism hepatic parțial. Sistemul enzimatic microzomal hepatic 
CYP450 nu joacă un rol semnificativ în metabolismul memantinei.

Eliminare

Memantina este excretată predominant prin urină, nemodificată și are un timp de înjumătățire prin eliminare de 
aproximativ 60-80 ore. Aproximativ 48% din medicamentul administrat este excretat nemodificat prin urină; 
restul este convertit în principal în trei metaboliți polari care posedă activitate antagonistă minimă a receptorului 
NMDA: conjugatul N-glucuronid, 6-hidroxi memantină și
1-memantină nitrozo-deaminată. Un total de 74% din doza administrată este excretată ca sumă a 
medicamentului părinte și a conjugatului N-glucuronid. Clearance-ul renal implică o secreție tubulară activă 
moderată de reabsorbția tubulară dependentă de pH.

Farmacocinetica la populații speciale

Insuficiență renală

Farmacocinetica memantinei a fost evaluată după administrarea orală unică a 20 mg clorhidrat de 
memantină la 8 subiecți cu insuficiență renală ușoară (clearance al creatininei, CLcr,
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> 50 – 80 ml/min), 8 subiecți cu insuficiență renală moderată (CLcr 30 – 49 ml/min), 7 subiecți cu 
insuficiență renală severă (CLcr 5 – 29 ml/min) și 8 subiecți sănătoși (CLcr > 80 ml/min). min) corelate 
cât mai strâns posibil în funcție de vârstă, greutate și sex la subiecții cu insuficiență renală. AUC medie
0-∞a crescut cu 4%, 60% și 115% la subiecții cu insuficiență renală ușoară, moderată și, respectiv, 
severă, comparativ cu subiecții sănătoși. Timpul de înjumătățire prin eliminare a crescut cu 18%, 41% și 
95% la subiecții cu insuficiență renală ușoară, moderată și, respectiv, severă, comparativ cu subiecții 
sănătoși.[vezi Dozare și administrare (2.3) și Utilizare în populații specifice (8.6)].

Insuficiență hepatică

Farmacocinetica memantinei a fost evaluată în urma administrării de doze orale unice de 20 mg la 8 subiecți 
cu insuficiență hepatică moderată (Child-Pugh Clasa B, scor 7-9) și la 8 subiecți care aveau potrivire în 
funcție de vârstă, sex și greutate. subiecții cu insuficiență hepatică. Nu a existat nicio modificare a expunerii 
la memantină (pe baza Cmaxși ASC) la subiecții cu insuficiență hepatică moderată în comparație cu subiecții 
sănătoși. Cu toate acestea, timpul de înjumătățire prin eliminare a crescut cu aproximativ 16% la subiecții cu 
insuficiență hepatică moderată, comparativ cu subiecții sănătoși. Farmacocinetica memantinei nu a fost 
evaluată la pacienții cu insuficiență hepatică severă.

Gen

După administrarea de doze multiple de clorhidrat de memantină 20 mg pe zi, femelele au avut o expunere cu aproximativ 
45% mai mare decât bărbații, dar nu a existat nicio diferență de expunere atunci când a fost luată în considerare greutatea 
corporală.

vârstnici

Farmacocinetica memantinei la subiecții tineri și vârstnici este similară.

Interacțiuni medicament-medicament

Utilizați cu inhibitori de colinesterază

Administrarea concomitentă de memantină cu clorhidratul de donepezil inhibitor de AChE nu a afectat 
farmacocinetica niciunui compus. În plus, memantina nu a afectat inhibarea AChE de către donepezil. Într-un 
studiu clinic controlat de 24 de săptămâni la pacienți cu boală Alzheimer moderată până la severă, profilul 
evenimentelor adverse observat la o combinație de memantină cu eliberare imediată și donepezil a fost similar cu 
cel al donepezilului în monoterapie.

Efectul Memantinei asupra metabolismului altor medicamente

In vitrostudii efectuate cu substraturi marker ale enzimelor CYP450 (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) au prezentat o inhibare minimă a acestor enzime de către memantină. În plus,in vitro 
studiile indică faptul că la concentrații care depășesc cele asociate cu eficacitatea, memantina nu induce 
izoenzimele CYP1A2, -2C9, -2E1 și -3A4/5 ale citocromului P450. Nu sunt de așteptat interacțiuni 
farmacocinetice cu medicamentele metabolizate de aceste enzime.
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Studiile farmacocinetice au evaluat potențialul memantinei de interacțiune cu warfarină și 
bupropion. Memantina nu a afectat farmacocinetica bupropionului substrat al CYP2B6 sau a 
metabolitului său hidroxibupropion. În plus, memantina nu a afectat farmacocinetica sau 
farmacodinamia warfarinei, așa cum a fost evaluată prin INR protrombină.

Efectul altor medicamente asupra memantinei

Memantina este eliminată predominant pe cale renală, iar medicamentele care sunt substraturi și/sau inhibitori 
ai sistemului CYP450 nu sunt de așteptat să modifice farmacocinetica memantinei. O singură doză de bupropion 
nu a afectat farmacocinetica memantinei la starea de echilibru.

Medicamente eliminate prin mecanisme renale

Deoarece memantina este eliminată parțial prin secreție tubulară, administrarea concomitentă de 
medicamente care utilizează același sistem cationic renal, inclusiv hidroclorotiazidă (HCTZ), triamteren (TA), 
metformină, cimetidină, ranitidină, chinidină și nicotină, ar putea duce la alterarea nivelului plasmatic. a 
ambilor agenţi. Cu toate acestea, administrarea concomitentă de clorhidrat de memantină și HCTZ/TA nu a 
afectat biodisponibilitatea nici a memantinei, nici a TA, iar biodisponibilitatea HCTZ a scăzut cu 20%. În plus, 
administrarea concomitentă de clorhidrat de memantină cu medicamentul antihiperglicemic Glucovance-(
gliburidă și clorhidrat de metformină) nu au afectat farmacocinetica memantinei, metforminei și gliburidei. 
În plus, memantina nu a modificat efectul de scădere a glicemiei al Glucovance-, indicând absența unei 
interacțiuni farmacodinamice.

Medicamente foarte legate de proteinele plasmatice

Deoarece legarea memantinei de proteinele plasmatice este scăzută (45%), este puțin probabilă o interacțiune cu 
medicamente care se leagă foarte mult de proteinele plasmatice, cum ar fi warfarina și digoxina.

Clorhidrat de donepezil

Farmacocinetica donepezilului este liniară într-un interval de doze de 1-10 mg administrate o dată pe zi. Viteza și 
gradul de absorbție a comprimatelor de clorhidrat de donepezil nu sunt influențate de alimente.

Donepezilul este absorbit cu o biodisponibilitate orală relativă de 100% și atinge concentrațiile 
plasmatice maxime în 3 până la 4 ore.

Timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare al donepezilului este de aproximativ 70 de ore, iar clearance-ul plasmatic 
aparent mediu (Cl/F) este de 0,13 – 0,19 l/oră/kg. După administrarea de doze multiple, donepezilul se acumulează în plasmă 
de 4-7 ori, iar starea de echilibru este atinsă în decurs de 15 zile. Volumul de distribuție la starea de echilibru este de 12 - 16 L/
kg. Donepezilul se leagă în proporție de aproximativ 96% de proteinele plasmatice umane, în principal de albumine 
(aproximativ 75%) și de alfa-1-glicoproteina acidă (aproximativ 21%) în intervalul de concentrații de 2-1000 ng/ml.

Donepezil este atât excretat în urină intact, cât și metabolizat pe scară largă la patru metaboliți 
majori, dintre care doi sunt cunoscuți a fi activi, și un număr de metaboliți minori, nu toți au fost 
identificați. Donepezilul este metabolizat de izoenzimele CYP 450 2D6 și 3A4 și
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suferă glucuronidare. În urma administrării14Donepezil marcat cu C, radioactivitatea plasmatică, exprimată 
ca procent din doza administrată, a fost prezentă în principal sub formă de donepezil intact (53%) și sub 
formă de 6-O-desmetil donepezil (11%), care s-a raportat că inhibă AChE la același nivel. măsura ca 
donepezilin vitroși a fost găsit în plasmă la concentrații egale cu aproximativ 20% de donepezil. Aproximativ 
57% și 15% din radioactivitatea totală a fost recuperată în urină și, respectiv, fecale, pe o perioadă de 10 zile, 
în timp ce 28% au rămas nerecuperate, cu aproximativ 17% din doza de donepezil recuperată în urină ca 
medicament nemodificat. Examinarea efectului genotipului CYP2D6 la pacienții cu Alzheimer a arătat 
diferențe în valorile clearance-ului între subgrupurile de genotip CYP2D6. În comparație cu metabolizatorii 
extensivi, metabolizatorii slabi au avut un clearance cu 31,5% mai lent, iar metabolizatorii ultra-rapidi au 
avut un clearance cu 24% mai rapid. Aceste rezultate sugerează că CYP2D6 are un rol minor în metabolismul 
donepezilului.

Insuficiență renală

Într-un studiu pe 11 pacienți cu insuficiență renală moderată până la severă (CLcr < 18 ml/min/ 1,73 m2) 
clearance-ul clorhidratului de donepezil nu a fost diferit de la 11 subiecți sănătoși de vârstă și sex.

Boală hepatică

Într-un studiu pe 10 pacienți cu ciroză alcoolică stabilă, clearance-ul clorhidratului de 
donepezil a fost scăzut cu 20% față de 10 subiecți sănătoși, de vârstă și sex.

Vârstă

Nu a fost efectuat niciun studiu farmacocinetic formal pentru a examina diferențele legate de vârstă în 
farmacocinetica clorhidratului de donepezil. Analiza farmacocinetică a populației a sugerat că clearance-ul 
donepezilului la pacienți scade odată cu vârsta. În comparație cu subiecții de 65 de ani, subiecții de 90 de 
ani au o scădere a clearance-ului cu 17%, în timp ce subiecții de 40 de ani au o creștere de 33% a 
clearance-ului. Efectul vârstei asupra clearance-ului donepezilului poate să nu fie semnificativ clinic.

Gen și rasă

Nu a fost efectuat niciun studiu farmacocinetic specific pentru a investiga efectele sexului și rasei asupra 
dispoziției clorhidratului de donepezil. Cu toate acestea, analiza farmacocinetică retrospectivă și analiza 
farmacocinetică populațională a concentrațiilor plasmatice de donepezil măsurate la pacienții cu boala 
Alzheimer indică faptul că sexul și rasa (japonezi și caucazieni) nu au afectat clearance-ul clorhidratului de 
donepezil într-o măsură importantă.

Greutate corporala

S-a observat o relație între greutatea corporală și clearance-ul. Pe intervalul de greutate corporală de la 50 
kg la 110 kg, clearance-ul a crescut de la 7,77 L/h la 14,04 L/h, cu o valoare de 10 L/h pentru persoanele de 
70 kg.
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Interacțiuni medicament-medicament

Efectul clorhidratului de donepezil asupra metabolismului altor medicamente

Nuin vivoStudiile clinice au investigat efectul clorhidratului de donepezil asupra clearance-ului medicamentelor 
metabolizate de CYP3A4 (de exemplu, cisapridă, terfenadină) sau de CYP2D6 (de exemplu, imipramină). In orice 
caz,in vitrostudiile arată o rată scăzută de legare la aceste enzime (Ki mediu aproximativ 50-130 µM), care, având 
în vedere concentrațiile plasmatice terapeutice ale donepezilului (164 nM), indică o probabilitate mică de 
interferență. Bazat pein vitrostudii, donepezilul nu prezintă dovezi sau deloc de inhibare directă a CYP2B6, CYP2C8 
și CYP2C19 la concentrații relevante clinic.

Nu se știe dacă clorhidratul de donepezil are un potențial de inducție enzimatică. Studiile 
farmacocinetice oficiale au evaluat potențialul clorhidratului de donepezil pentru interacțiunea cu 
teofilina, cimetidina, warfarina, digoxina și ketoconazolul. Nu au fost observate efecte ale 
clorhidratului de donepezil asupra farmacocineticii acestor medicamente.

Efectul altor medicamente asupra metabolismului clorhidratului de donepezil

Un efect mic al inhibitorilor CYP2D6 a fost identificat într-o analiză farmacocinetică populațională a 
concentrațiilor plasmatice de donepezil măsurate la pacienții cu boala Alzheimer. Clearance-ul 
donepezilului a fost redus cu aproximativ 17% la pacienţii care au luat 10 sau 23 mg în asociere cu un 
inhibitor cunoscut al CYP2D6. Acest rezultat este în concordanță cu concluzia că CYP2D6 este o cale 
metabolică minoră a donepezilului.

Studiile de farmacocinetică formale au demonstrat că metabolizarea clorhidratului de donepezil nu este 
afectată semnificativ de administrarea concomitentă de digoxină sau cimetidină.

Unin vitroStudiul a arătat că donepezilul nu a fost un substrat al glicoproteinei P.

Medicamente foarte legate de proteinele plasmatice

Au fost efectuate studii de înlocuire a medicamentelorin vitroîntre acest medicament foarte legat (96%) și 
alte medicamente, cum ar fi furosemidul, digoxina și warfarina. Clorhidratul de donepezil la concentrații de 
0,3-10 micrograme/ml nu a afectat legarea furosemidului (5 micrograme/ml), digoxinei (2 ng/ml) și 
warfarinei (3 micrograme/ml) de albumina umană. În mod similar, legarea clorhidratului de donepezil de 
albumina umană nu a fost afectată de furosemid, digoxină și warfarină.

13 TOXICOLOGIE NONCLINICĂ

13.1 Carcinogeneza, mutageneza, afectarea fertilitatii

Memantina

Nu au existat dovezi de carcinogenitate într-un studiu oral de 113 săptămâni la șoareci la doze de până la
40 mg/kg/zi (de 7 ori doza de memantină la doza maximă recomandată la om [MRHD] de NAMZARIC 
[28 mg/10 mg] la un mg/m2bază). De asemenea, nu au existat dovezi de carcinogenitate în
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la șobolani li s-a administrat o doză orală de până la 40 mg/kg/zi timp de 71 de săptămâni, urmată de 20 mg/kg/zi (de 14 și 7 ori 
MRHD la un mg/m2).2pe bază, respectiv) până la 128 de săptămâni.

Memantina nu a produs nicio dovadă de potențial genotoxic atunci când a fost evaluată înin vitro
S. typhimuriumsauE colitest de mutație inversă, anin vitrotestul aberației cromozomiale în limfocitele umane, an
in vivotestul citogenetic pentru deteriorarea cromozomilor la șobolani șiin vivotestul micronucleului la șoarece. 
Rezultatele au fost echivoce într-unin vitrotest de mutație genetică folosind celule V79 de hamster chinezesc.

Nu a fost observată nicio afectare a fertilității sau a performanței reproductive la șobolanii cărora li sa administrat 
până la 18 mg/kg/zi (de 6 ori doza de memantină la MRHD de NAMZARIC la un mg/m2).2pe bază) oral cu 14 zile înainte 
de împerechere până la gestație și lactație la femele sau timp de 60 de zile înainte de împerechere la masculi.

Donepezil

Nu s-a obținut nicio dovadă a potențialului carcinogen într-un studiu de carcinogenitate de 88 de săptămâni al 
donepezilului efectuat la șoareci la doze orale de până la 180 mg/kg/zi (aproximativ de 90 de ori doza de 
donepezil la MRHD de NAMZARIC pe o mg/m2).2sau într-un studiu de carcinogenitate de 104 săptămâni la 
șobolani la doze orale de până la 30 mg/kg/zi (de aproximativ 30 de ori doza de donepezil la MRHD de NAMZARIC 
la un mg/m2).2bază).

Donepezil a fost negativ într-o serie de teste de genotoxicitate (in vitromutație inversă bacteriană, 
in vitrolimfom de șoarecetk,in vitroaberația cromozomială șiin vivomicronucleul de șoarece).

Donepezilul nu a avut efect asupra fertilității la șobolani la doze orale de până la 10 mg/kg/zi (aproximativ 
de 10 ori doza de donepezil la MRHD de NAMZARIC la un mg/m2).2pe bază) atunci când este administrat la 
masculi și femele înainte și în timpul împerecherii și continuă la femele prin implantare.

13.2 Toxicologie animală și/sau farmacologie

Memantina a indus leziuni neuronale (vacuolare și necroză) în celulele multipolare și piramidale din straturile 
corticale III și IV ale neocorticelor cingulate posterioare și retrospleniale la șobolani, similare cu cele despre 
care se știe că apar la rozătoarele cărora li s-au administrat alți antagoniști ai receptorilor NMDA. Leziunile au 
fost observate după o singură doză de memantină. Într-un studiu în care șobolanii au primit doze zilnice orale 
de memantină timp de 14 zile, doza fără efect pentru necroza neuronală a fost de 4 ori mai mare decât doza 
de memantină la MRHD de NAMZARIC la un mg/m2.2bază.

În studiile de neurotoxicitate acută și cu doze repetate la șobolani femele, administrarea orală de 
memantină și donepezil în asociere a dus la creșterea incidenței, severității și distribuției neurodegenerării 
în comparație cu memantina în monoterapie. Nivelurile fără efect ale asocierii au fost asociate cu expuneri 
plasmatice relevante clinic la memantină și donepezil.

Relevanța acestor descoperiri pentru oameni este necunoscută.
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14 STUDII CLINICE

Eficacitatea NAMZARIC ca tratament pentru pacienții cu boală Alzheimer moderată până la severă a 
fost stabilită prin demonstrarea bioechivalenței NAMZARIC cu clorhidrat de memantină cu eliberare 
prelungită și clorhidrat de donepezil administrate concomitent.[vezi Farmacologie clinică (12.3)].

Clorhidrat de memantină

Eficacitatea clorhidratului de memantină cu eliberare prelungită ca tratament pentru pacienții cu boală 
Alzheimer moderată până la severă atunci când a fost administrat concomitent cu inhibitori de 
acetilcolinesterază, inclusiv clorhidrat de donepezil, sa bazat pe rezultatele unui studiu dublu-orb, controlat cu 
placebo.

Studiu de 24 de săptămâni al clorhidratului de memantină cu eliberare prelungită

Aceasta a fost o investigație clinică randomizată, dublu-orb, la 677 de pacienți ambulatori cu boală 
Alzheimer moderată până la severă (diagnosticată după criteriile DSM-IV și criteriile NINCDS-ADRDA 
pentru AD cu un scor Mini Mental State Examination [MMSE] ≥ 3 și ≤ 14 la screening). și inițial) care 
primesc terapie cu inhibitor de acetilcolinesterază (AChEI) într-o doză stabilă timp de 3 luni înainte de 
screening. Aproximativ 68% dintre pacienți au primit donepezil ca AChEI. Vârsta medie a pacienților care 
au participat la acest studiu a fost de 76,5 ani, cu un interval de 49-97 de ani. Aproximativ 72% dintre 
pacienți erau femei și 94% erau caucazieni.

Măsuri ale rezultatelor studiului

Eficacitatea clorhidratului de memantină cu eliberare prelungită a fost evaluată în acest studiu utilizând 
parametrii de eficacitate co-primari ai bateriei de afectare severă (SIB) și Impresia de schimbare bazată 
pe interviu a clinicianului (CIBIC-Plus).

Capacitatea clorhidratului de memantină cu eliberare prelungită de a îmbunătăți performanța cognitivă a 
fost evaluată cu Severe Impairment Battery (SIB), un instrument cu mai multe articole care a fost validat 
pentru evaluarea funcției cognitive la pacienții cu demență moderată până la severă. SIB examinează 
aspecte selectate ale performanței cognitive, inclusiv elemente de atenție, orientare, limbaj, memorie, 
abilități vizuale spațiale, construcție, praxis și interacțiune socială. Intervalul de scor SIB este de la 0 la 100, 
cu scoruri mai mici indicând o deteriorare cognitivă mai mare.

Capacitatea clorhidratului de memantină cu eliberare prelungită de a produce un efect clinic general a fost 
evaluată utilizând o impresie de schimbare bazată pe interviu a clinicianului, care a necesitat utilizarea 
informațiilor despre îngrijitor, CIBIC-Plus. CIBIC-Plus nu este un singur instrument și nu este un instrument 
standardizat precum ADCS-ADL sau SIB. Studiile clinice pentru medicamentele experimentale au folosit o 
varietate de formate CIBIC, fiecare diferit în ceea ce privește profunzimea și structura. Ca atare, rezultatele 
unui CIBIC-Plus reflectă experiența clinică din studiul sau studiile în care a fost utilizat și nu pot fi comparate 
direct cu rezultatele evaluărilor CIBIC-Plus din alte studii clinice. CIBIC-Plus utilizat în acest studiu a fost un 
instrument structurat bazat pe o evaluare cuprinzătoare la momentul inițial și momentele ulterioare a patru 
domenii:
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(inclusiv activitățile din viața de zi cu zi), cognitive și comportamentale. Reprezintă evaluarea unui 
clinician calificat folosind scale validate bazate pe observația sa în timpul unui interviu cu pacientul, în 
combinație cu informațiile furnizate de un îngrijitor familiarizat cu comportamentul pacientului pe 
intervalul evaluat. CIBIC-Plus are un punctaj categoric de șapte puncte, variind de la un scor de 1, 
indicând „îmbunătățire marcată” la un scor de 4, indicând „nicio schimbare” la un scor de 7, indicând 
„înrăutățire marcată”. CIBIC-Plus nu a fost comparat sistematic direct cu evaluările care nu utilizează 
informații de la îngrijitori (CIBIC) sau alte metode globale.

Rezultatele studiului

În acest studiu, 677 de pacienți au fost randomizați la unul dintre următoarele 2 tratamente: clorhidrat de 
memantină cu eliberare prelungită 28 mg/zi sau placebo, în timp ce li s-a administrat în continuare un AChEI (fie 
donepezil, galantamina sau rivastigmină).

Efecte asupra bateriei de afectare severă (SIB)

Figura 1 arată cursul de timp pentru schimbarea de la valoarea inițială a scorului SIB pentru cele două grupuri de 
tratament care au finalizat cele 24 de săptămâni ale studiului. La 24 de săptămâni de tratament, diferența medie a 
scorurilor de modificare SIB pentru pacienții tratați cu clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită 28 mg/AChEI 
(terapie combinată) în comparație cu pacienții tratați cu placebo/AChEI (monoterapia) a fost de 2,6 unități. Folosind o 
analiză LOCF, tratamentul cu clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită 28 mg/AChEI a fost statistic semnificativ 
superior față de placebo/AChEI.
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Figura 1: Cursul temporal al modificării scorului SIB față de valoarea inițială pentru pacienții care au finalizat 24 de săptămâni de 

tratament.

Figura 2 prezintă procentele cumulate de pacienți din fiecare grup de tratament care au atins cel puțin 
măsura de îmbunătățire a scorului SIB afișată pe axa X. Curbele arată că ambii pacienți cărora li sa 
administrat clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită 28 mg/AChEI și placebo/AChEI au o gamă 
largă de răspunsuri, dar că clorhidratul de memantină cu eliberare prelungită
Grupul 28 mg/AChEI este mai probabil să arate o îmbunătățire sau o scădere mai mică.
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Figura 2: Procentul cumulativ de pacienți care au finalizat 24 de săptămâni de tratament dublu-orb cu modificări 
specificate față de valoarea inițială a scorurilor SIB.

Efecte asupra bateriei de afectare severă (SIB) la subgrupul de pacienți tratați concomitent cu 
Donepezil

Aproximativ 68% dintre pacienții randomizați pentru a primi fie clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită 28 
mg, fie placebo au luat donepezil la momentul inițial și pe tot parcursul studiului. La 24 de săptămâni de tratament, la 
pacienții tratați concomitent cu donepezil, diferența medie a scorurilor de modificare SIB pentru pacienții tratați cu 28 
mg clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită, comparativ cu pacienții tratați cu placebo (2,7 unități) a fost 
similară cu cea observată pentru întregul tratament. populația de studiu (2,6 unități).
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Efectele impresiei de schimbare bazată pe interviu a clinicianului, plus contribuția îngrijitorului (CIBIC-Plus)

Figura 3 arată cursul în timp pentru scorul CIBIC-Plus pentru pacienții din cele două grupuri de tratament care 
au finalizat cele 24 de săptămâni ale studiului. La 24 de săptămâni de tratament, diferența medie a scorurilor 
CIBIC-Plus pentru pacienții tratați cu clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită 28 mg/AChEI comparativ 
cu pacienții tratați cu placebo/AChEI a fost de 0,3 unități. Folosind o analiză LOCF, tratamentul cu clorhidrat de 
memantină cu eliberare prelungită 28 mg/AChEI a fost statistic semnificativ superior față de placebo/AChEI.

Figura 3: Evoluția în timp a scorului CIBIC-Plus pentru pacienții care au finalizat 24 de săptămâni de tratament.

Figura 4 este o histogramă a distribuţiei procentuale a scorurilor CIBIC-Plus atinse de pacienţii repartizaţi 
fiecăruia dintre grupurile de tratament care au finalizat 24 de săptămâni de tratament.

28

ID de referință: 3678032



Figura 4: Distribuția evaluărilor CIBIC-Plus în săptămâna 24.

Efecte asupra CIBIC-Plus la subgrupul de pacienți tratați concomitent cu Donepezil

Aproximativ 68% dintre pacienții randomizați pentru a primi fie clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită 28 mg, 
fie placebo au luat donepezil la momentul inițial și pe tot parcursul studiului. La 24 de săptămâni de tratament, la 
pacienții tratați concomitent donepezil, diferența medie a scorurilor CIBIC-Plus pentru pacienții tratați cu clorhidrat de 
memantină cu eliberare prelungită 28 mg, comparativ cu pacienții tratați cu placebo (0,3 unități) a fost similară cu cea 
observată pentru întregul tratament. populația de studiu (0,3 unități).

Clorhidrat de donepezil

Eficacitatea clorhidratului de donepezil ca tratament pentru pacienții cu boală Alzheimer 
severă sa bazat pe rezultatele a două studii dublu-orb, controlate cu placebo.

Studiu de 6 luni de clorhidrat de donepezil

Acesta a fost un studiu clinic randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, efectuat în Suedia la pacienți cu 
boală Alzheimer probabilă sau posibilă diagnosticați prin criteriile NINCDS-ADRDA și DSM-IV, MMSE: 
interval de 1-10. Două sute patruzeci și opt (248) de pacienți cu boală Alzheimer severă au fost randomizați 
să primească clorhidrat de donepezil sau placebo. Pentru pacienții randomizați la clorhidrat de donepezil, 
tratamentul a fost inițiat cu 5 mg o dată pe zi timp de 28 de zile și
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apoi crescută la 10 mg o dată pe zi. La sfârșitul perioadei de tratament de 6 luni, 90,5% dintre pacienții 
tratați cu clorhidrat de donepezil primeau doza de 10 mg/zi. Vârsta medie a pacienților a fost de 84,9 ani, 
cu un interval de la 59 la 99 de ani. Aproximativ 77% dintre pacienți erau femei și 23% bărbați. Aproape toți 
pacienții erau caucazieni. AD probabilă a fost diagnosticată la majoritatea pacienților (83,6% dintre pacienții 
tratați cu clorhidrat de donepezil și 84,2% dintre pacienții tratați cu placebo).

Măsuri ale rezultatelor studiului

Eficacitatea tratamentului cu clorhidrat de donepezil a fost evaluată utilizând o strategie de evaluare a 
rezultatelor duale care a evaluat funcția cognitivă folosind un instrument conceput pentru mai mulți pacienți 
afectați și funcția generală printr-o evaluare evaluată de îngrijitor. Acest studiu a arătat că pacienții tratați cu 
clorhidrat de donepezil au înregistrat o îmbunătățire semnificativă a ambelor măsuri în comparație cu placebo.

Capacitatea clorhidratului de donepezil de a îmbunătăți performanța cognitivă a fost evaluată cu SIB.

Funcția zilnică a fost evaluată utilizând Activitățile de studiu cooperativ al bolii Alzheimer modificate ale 
inventarului de viață zilnică pentru boala Alzheimer severă (ADCS-ADL-sever). ADCS-ADLsevere este derivat 
din Activitățile de studiu cooperativ al bolii Alzheimer ale inventarului de viață zilnică, care este o baterie 
cuprinzătoare de întrebări ADL utilizate pentru a măsura capacitățile funcționale ale pacienților. Fiecare 
articol ADL este evaluat de la cel mai înalt nivel de performanță independentă până la pierderea completă. 
ADCS-ADL-sever este un subset de 19 elemente, inclusiv evaluări ale capacității pacientului de a mânca, 
îmbrăca, scălda, folosi telefonul, deplasare (sau călători) și de a efectua alte activități din viața de zi cu zi; a 
fost validat pentru evaluarea pacienților cu demență moderată până la severă. ADCS-ADL-sever are un 
interval de scor de la 0 la 54, cu scorurile mai mici indicând o afectare funcțională mai mare. Investigatorul 
realizează inventarierea intervievând un îngrijitor, în acest studiu un asistent medical, familiarizat cu 
funcționarea pacientului.

Efecte asupra SIB

Figura 5 arată cursul de timp pentru modificarea de la valoarea inițială a scorului SIB pentru cele două grupuri de 
tratament pe parcursul celor 6 luni de studiu. La 6 luni de tratament, diferența medie a scorurilor de modificare a 
SIB pentru pacienții tratați cu clorhidrat de donepezil comparativ cu pacienții tratați cu placebo a fost de 5,9 puncte. 
Tratamentul cu clorhidrat de donepezil a fost statistic semnificativ superior față de placebo.
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Figura 5. Cursul temporal al modificării scorului SIB față de valoarea inițială pentru pacienții care au finalizat 6 luni de 
tratament.

Figura 6 ilustrează procentele cumulate de pacienți din fiecare dintre cele două grupuri de tratament 
care au atins măsura de îmbunătățire a scorului SIB afișată pe axa X. În timp ce pacienții alocați atât la 
clorhidrat de donepezil, cât și la placebo au o gamă largă de răspunsuri, curbele arată că grupul 
clorhidrat de donepezil este mai probabil să arate o îmbunătățire mai mare a performanței cognitive.
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Figura 6. Procentul cumulativ de pacienți care au finalizat 6 luni de tratament dublu-orb cu modificări 
speciale față de valoarea inițială în scorurile SIB.
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Figura 7. Cursul de timp al schimbării față de valoarea inițială a scorului ADCS-ADL-sever pentru pacienții 
care au finalizat 6 luni de tratament.

Efecte asupra ADCS-ADL-sever

Figura 7 ilustrează cursul de timp pentru modificarea de la valoarea inițială a scorurilor ADCS-ADL-severe pentru 
pacienții din cele două grupuri de tratament pe parcursul celor 6 luni ale studiului. După 6 luni de tratament, 
diferența medie a scorurilor de modificare severă ADCS-ADL pentru pacienții tratați cu clorhidrat de donepezil 
comparativ cu pacienții tratați cu placebo a fost de 1,8 puncte. Tratamentul cu clorhidrat de donepezil a fost statistic 
semnificativ superior față de placebo.

Figura 8 prezintă procentele cumulate de pacienți din fiecare grup de tratament cu modificări 
specificate față de scorurile ADCS-ADL-severe de la linia de bază. În timp ce ambii pacienți alocați 
clorhidratului de donepezil și placebo au o gamă largă de răspunsuri, curbele demonstrează că grupul 
clorhidrat de donepezil este mai probabil să arate o scădere mai mică sau o îmbunătățire.
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Figura 8. Procentul cumulativ de pacienți care au finalizat 6 luni de tratament dublu-orb cu modificări 
speciale față de valoarea inițială în scorurile ADCS-ADL-severe.

Studiu de 24 de săptămâni al clorhidratului de donepezil

Într-un studiu randomizat, dublu-orb, controlat cu placebo, efectuat în Japonia, 325 de pacienți cu boală 
Alzheimer severă au primit doze de 5 mg/zi sau 10 mg/zi de clorhidrat de donepezil, administrate o dată pe 
zi, sau placebo. Pacienții randomizați la tratament cu clorhidrat de donepezil urmau să atingă dozele 
atribuite prin titrare, începând cu 3 mg/zi și extinzându-se pe o perioadă de maximum 6 săptămâni. Două 
sute patruzeci și opt (248) de pacienți au finalizat studiul, cu proporții similare de pacienți care au finalizat 
studiul în fiecare grup de tratament. Măsurile primare de eficacitate pentru acest studiu au fost SIB și CIBIC-
plus.

La 24 de săptămâni de tratament, s-au observat diferențe de tratament semnificative statistic între 
doza de 10 mg/zi de clorhidrat de donepezil și placebo atât la SIB, cât și la CIBIC-plus. Doza de 5 mg/
zi de clorhidrat de donepezil a arătat o superioritate semnificativă statistic față de placebo pe SIB, dar 
nu și pe CIBIC-plus.

16 CUM SE Aprovizionează/DEPOZITARE ȘI MANIPULARE

16.1 Cum este furnizat
14 mg/10 mg: capsule verde deschis, opace, cu amprenta radială neagră „FL 14/10”. 
Sticla de 30:
Sticla de 90:

NDC# 0456-1214-30
NDC# 0456-1214-90
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28 mg/10 mg: capsule albastre, opace, cu amprenta radială neagră „FL 28/10”. 
Sticla de 30:
Sticla de 90:

NDC# 0456-1228-30
NDC# 0456-1228-90

16.2 Depozitare și manipulare

A se păstra la 25°C (77°F); excursii permise între 15°C și 30°C (59°F și 86°F)[vezi Temperatura camerei 
controlată USP]. Distribuiți într-un recipient etanș, rezistent la lumină, așa cum este definit în USP.

17 INFORMAȚII DE CONSILIERE A PACIENȚILOR

Sfatuiți pacientul să citească etichetarea pacientului aprobată de FDA (Informații despre pacient).

Informații despre dozare

• Instruiți pacienții și îngrijitorii să ia NAMZARIC doar o dată pe zi, conform prescripției[vezi 
Dozare și administrare (2.1)].

• Dacă un pacient omite o singură doză de NAMZARIC, acel pacient nu trebuie să dubleze doza 
următoare. Următoarea doză trebuie luată conform programului[vezi Dozare și administrare 
(2.1)].

• Instruiți pacienții și îngrijitorii că capsulele NAMZARIC trebuie înghițite întregi. Alternativ, 
capsulele NAMZARIC pot fi deschise și stropite pe sos de mere și trebuie consumat întregul 
conținut. Capsulele nu trebuie împărțite, mestecate sau zdrobite. Avertizați pacienții și 
îngrijitorii să nu folosească capsule de NAMZARIC care sunt deteriorate sau prezintă semne 
de manipulare[vezi Dozare și administrare (2.2)].

Reacții adverse frecvente
Anunțați pacienții și îngrijitorii că NAMZARIC poate provoca dureri de cap, diaree, amețeli, 
anorexie, vărsături, greață și echimoză[vezi Reacții adverse (6.1)].

Fabricat pentru:

Forest Pharmaceuticals, Inc. Filială a 
Forest Laboratories, LLC.

Produs de:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Irlanda

Licențiat de la Merz Pharma GmbH & Co. KGaA și Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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INFORMAȚII PENTRU PACIENȚI

NAMZARIC [nam-ZAIR-ick]

(clorhidrat de memantină cu eliberare prelungită și clorhidrat de donepezil) capsule

Citiți cu atenție aceste informații pentru pacient înainte de a primi NAMZARIC și de fiecare dată când primiți o reîncărcare. 
Aceste informații nu înlocuiesc discutarea cu medicul dumneavoastră despre starea dumneavoastră medicală sau despre 
tratamentul dumneavoastră.

Ce este NAMZARIC?

• NAMZARIC este un medicament pe bază de prescripție medicală utilizat pentru a trata demența moderată 
până la severă la persoanele cu boala Alzheimer. NAMZARIC conține 2 medicamente, memantină HCI, 
antagonist al receptorilor NMDA și donepezil HCI, inhibitori ai acetilcolinesterazei. NAMAZARIC este destinat 
persoanelor care pot lua anumite doze de memantină HCl și donepezil HCl.

• Nu se știe dacă NAMZARIC este sigur și eficient la copii.

Cine nu ar trebui să ia NAMZARIC?

Nu luați NAMZARIC dacă:
• aveți alergic la memantină HCI, donepezil HCI, medicamente care conțin piperidine sau la oricare dintre 

ingredientele din NAMZARIC. Consultați sfârșitul acestui prospect pentru o listă completă a 
ingredientelor din NAMZARIC.

Ce ar trebui să-i spun medicului meu înainte ca pacientul să ia NAMZARIC?

Înainte să luați NAMZARIC,Spuneți medicului dumneavoastră despre toate afecțiunile dumneavoastră medicale, inclusiv 
dacă:

• aveți probleme cu inima, inclusiv bătăi neregulate, lente sau rapide ale inimii
• aveți astm sau probleme pulmonare
• au convulsii
• au ulcere gastrice
• aveți probleme cu vezica urinară sau rinichi
• au probleme cu ficatul
• aveți programate proceduri chirurgicale, dentare sau alte proceduri medicale și poate fi utilizată anestezia
• aveți orice alte afecțiuni medicale
• sunteți însărcinată sau intenționați să rămâneți gravidă. Nu se știe dacă NAMZARIC poate dăuna copilului 

nenăscut.
• alăptați sau intenționați să alăptați. Nu se știe dacă NAMZARIC trece în laptele matern. Discutați cu 

medicul dumneavoastră despre cel mai bun mod de a vă hrăni copilul dacă luați NAMZARIC.

Spuneți medicului dumneavoastră despre toate medicamentele pe care le luați, inclusiv medicamentele eliberate pe bază de rețetă și fără 
prescripție medicală, vitaminele și suplimentele pe bază de plante.

Cunoașteți medicamentele pe care le luați. Păstrați o listă cu ele pentru a arăta medicului dumneavoastră sau farmacistului atunci când primiți un 
medicament nou.

Cum ar trebui să iau NAMZARIC?
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• Luați NAMZARIC exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră să-l luați.
• Nu vă modificați doza și nu încetați să luați NAMZARIC fără a discuta cu medicul dumneavoastră.
• Luați NAMZARIC pe gură de 1 dată în fiecare seară înainte de a merge la culcare.
• Luați NAMZARIC cu sau fără alimente.
• Capsulele NAMZARIC pot fi deschise și stropite pe sos de mere înainte de înghițire. Presărați tot 

medicamentul din capsulă pe sos de mere.Nu faceîmpărțiți doza.
• Dacă nu deschideți și nu presărați capsule NAMZARIC pe sos de mere, capsulele NAMZARIC trebuie 

înghițite întregi.Nu faceîmpărțiți, mestecați sau zdrobiți capsulele NAMZARIC.
• Dacă omiteți o doză, luați NAMZARIC la următoarea doză programată.Nu facelua2doze de 

NAMZARIC în același timp.
• Nu faceutilizați orice capsule NAMZARIC care sunt deteriorate sau prezintă semne de manipulare.
• Dacă luați prea mult NAMZARIC, sunați la medicul dumneavoastră sau la centrul de control al otrăvirii 

la 1-800-222-1222 sau mergeți imediat la cea mai apropiată cameră de urgență a spitalului.

Care sunt posibilele efecte secundare ale NAMZARIC?

NAMZARIC poate provoca reacții adverse grave, inclusiv:

• probleme musculare dacă aveți nevoie de anestezie
• bătăi lente ale inimii și leșin.Acest lucru se întâmplă mai des la persoanele cu probleme cardiace. 

Sunați imediat medicul dacă pacientul leșină în timp ce ia NAMZARIC.
• mai mult acid gastric.Acest lucru crește șansa de ulcere și sângerare, în special atunci când se administrează 

NAMZARIC. Riscul este mai mare pentru pacienții care au avut ulcere sau care iau aspirină sau alte AINS.
• greață și vărsături
• dificultate la urinare
• convulsii
• agravarea problemelor pulmonarela persoanele cu astm bronșic sau alte boli pulmonare.

Cele mai frecvente efecte secundare ale memantinei HCI includ:

• durere de cap
• diaree
• ameţeală

Cele mai frecvente efecte secundare ale donepezilului includ:

• diaree
• nu vreau să mănânce (anorexie)
• vânătăi

Spuneți medicului dumneavoastră dacă aveți vreun efect secundar care vă deranjează sau nu dispare. Acestea nu sunt toate efectele 
secundare posibile ale NAMZARIC. Pentru mai multe informații, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Apelați la medicul dumneavoastră pentru sfaturi medicale despre efectele secundare. Puteți raporta reacțiile adverse la FDA 
la 1-800-FDA-1088.

Cum trebuie păstrat NAMZARIC?

Păstrați NAMZARIC la temperatura camerei între 59°F și 86°F (15°C până la 30°C). Capsulele trebuie 
păstrate în recipientul original cu prescripție medicală sau în alt recipient rezistent la lumină.
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Informații generale despre utilizarea sigură și eficientă a NAMZARIC

Medicamentele sunt uneori prescrise în alte scopuri decât cele enumerate într-un prospect cu informații 
pentru pacient. Nu utilizați NAMZARIC pentru o afecțiune pentru care nu a fost prescris. Nu administrați 
NAMZARIC altor persoane, chiar dacă au aceleași simptome pe care le aveți dumneavoastră. Le poate 
dăuna.

Puteți cere farmacistului sau medicului dumneavoastră informații despre NAMZARIC, care sunt scrise pentru profesioniștii 
din domeniul sănătății. Pentru mai multe informații, accesați www.NAMZARIC.com sau sunați la 1-800-678 1605.

Care sunt ingredientele din NAMZARIC?

Ingrediente active:clorhidrat de memantină și clorhidrat de donepezil

Ingrediente inactive:sfere de zahăr, povidonă, talc, hipromeloză, polietilen glicol, etilceluloză, acid oleic, 
trigliceride cu lanț mediu, lactoză monohidrat, celuloză microcristalină, amidon de porumb, dioxid de 
siliciu coloidal, stearat de magneziu. Capsulele de gelatină tare conțin dioxid de titan, gelatină și imprimate 
cu glazură de șelac și oxid de fier negru; coloranții sunt FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) și FD&C Blue 1 și oxid 
de fier galben (14 mg/10 mg).

Aceste informații despre pacient au fost aprobate de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente.

Aprobat: 12/2014

Fabricat pentru:
Forest Pharmaceuticals, Inc. Filială a Forest 
Laboratories, LLC.

Produs de:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Irlanda

Licențiat de la Merz Pharma GmbH & Co. KGaA și Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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