
HÖJDPUNKTER PÅ FÖRESKRIVNINGSINFORMATION Dessa höjdpunkter 
inkluderar inte all information som behövs för att använda NAMZARIC-
kapslar säkert och effektivt. Se fullständig förskrivningsinformation för 
NAMZARIC kapslar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKATIONER -------------------------- 
----------- NAMZARIC är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot 
memantinhydroklorid, donepezilhydroklorid, piperidinderivat eller mot något 
hjälpämne som används i formuleringen (4)

NAMZARIC (memantinhydroklorid förlängd frisättning och 
donepezilhydroklorid) kapslar, för oral användning
Första amerikanskt godkännande: 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER -----------------------
• NAMZARIC kommer sannolikt att överdriva muskelavslappning av succinylkolintyp 

under anestesi (5.1)
• NAMZARIC kan ha vagotoniska effekter på sinoatriala och atrioventrikulära 

noder som visar sig som bradykardi eller hjärtblock (5.2)
• Övervaka patienter för symtom på aktiv eller ockult gastrointestinal 

blödning, särskilt de som löper ökad risk att utveckla sår (5.3)
• NAMZARIC kan orsaka diarré, illamående och kräkningar (5.4)
• NAMZARIC kan orsaka utflödeshinder i urinblåsan (5.5)
• Tillstånd som höjer urinens pH kan minska urinelimineringen av memantin, 

vilket resulterar i ökade plasmanivåer av memantin (5,5, 7,1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKATIONER OCH 
ANVÄNDNING--------------------------- -------- NAMZARIC är en kombination av 
memantinhydroklorid förlängd frisättning, en NMDA-receptorantagonist, och 
donepezilhydroklorid, en acetylkolinesterashämmare, indicerat för behandling av 
måttlig till svår demens av Alzheimers typ hos patienter stabiliserade på:
• memantinhydroklorid (10 mg två gånger dagligen eller 28 mg förlängd frisättning 

en gång dagligen) och donepezilhydroklorid 10 mg (1), eller
• memantinhydroklorid (5 mg två gånger dagligen eller 14 mg förlängd frisättning 

en gång dagligen) och donepezilhydroklorid 10 mg (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NEGATIVA REAKTIONER ------------------ ------------
• De vanligaste biverkningarna som inträffade med en frekvens på 

minst 5 % och mer än placebo med memantinhydroklorid förlängd 
frisättning 28 mg/dag var huvudvärk, diarré och yrsel (6.1).

• De vanligaste biverkningarna som uppträder med en frekvens på minst 5 % 
hos patienter som får donepezil och med två gånger eller mer placebo, 
inkluderar diarré, anorexi, kräkningar, illamående och ekkymos (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSERING OCH ADMINISTRERING -----------------------
• Patienter på memantinhydroklorid (10 mg två gånger dagligen eller 28 mg 

förlängd frisättning en gång dagligen) och donepezilhydroklorid 10 mg kan bytas 
till NAMZARIC 28 mg/10 mg, som tas en gång om dagen på kvällen (2.1).

• NAMZARIC kan tas med eller utan mat, hel eller strös på 
äppelmos; dela, tugga eller krossa inte (2.2)

• Svårt nedsatt njurfunktion: patienter på memantinhydroklorid (5 mg två gånger 
dagligen eller 14 mg förlängd frisättning en gång dagligen) och donepezilhydroklorid 
10 mg kan bytas till NAMZARIC 14 mg/10 mg (2,3)

För att rapportera MISSTÄNKTA BIVERKNINGAR, kontakta Forest 
Laboratories, LLC. på 1-800-678-1605 eller FDA på 1-800-FDA-1088 eller 
www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LÄKEMEDELSINTERAKTIONER------------------ -------------
• Kombinerad användning med NMDA-antagonister: använd med försiktighet (7.2)

• NAMZARIC kan störa antikolinerga läkemedel (7.4)
• Samtidig administrering av succinylkolin, liknande neuromuskulära blockerande 

medel eller kolinerga agonister kan leda till synergistisk effekt (7,5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSFORMER OCH STYRKOR------------ 
NAMZARIC kapslar:
• 14 mg memantinhydroklorid förlängd frisättning och 10 mg 

donepezilhydroklorid (3)
• 28 mg memantinhydroklorid förlängd frisättning och 10 mg 

donepezilhydroklorid (3) Se 17 för PATIENTRÅDGIVNINGSINFORMATION och FDA-godkänd 
patientmärkning.
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FULLSTÄNDIG FÖRSKRIVNINGSINFORMATION

1 INDIKATIONER OCH ANVÄNDNING

NAMZARIC är indicerat för behandling av måttlig till svår demens av Alzheimers typ hos 
patienter stabiliserade på:

• memantinhydroklorid (10 mg två gånger dagligen eller 28 mg förlängd frisättning en gång dagligen) och 
donepezilhydroklorid 10 mg.

• memantinhydroklorid (5 mg två gånger dagligen eller 14 mg förlängd frisättning en gång dagligen) 
och donepezilhydroklorid 10 mg (till patienter med gravt nedsatt njurfunktion).

2 DOSERING OCH ADMINISTRERING

2.1 Rekommenderad dosering

Patienter som stabiliserats på memantinhydroklorid (10 mg två gånger dagligen eller 28 mg förlängd 
frisättning en gång dagligen) och donepezilhydroklorid 10 mg kan bytas till NAMZARIC 28 mg/10 mg, som 
tas en gång om dagen på kvällen. Patienten ska börja med NAMZARIC dagen efter den sista dosen av 
memantinhydroklorid och donepezilhydroklorid administrerat separat.

Om en patient missar en singeldos av NAMZARIC, ska nästa dos tas enligt schemat, 
utan att fördubbla dosen.

2.2 Administrationsinformation

NAMZARIC kan tas med eller utan mat. NAMZARIC kapslar kan tas intakta eller kan 
öppnas, strö på äppelmos och sväljas utan att tugga. Hela innehållet i varje NAMZARIC-
kapsel ska konsumeras; dosen ska inte delas upp.

Förutom när de öppnas och strös på äppelmos, enligt beskrivningen ovan, ska 
NAMZARIC-kapslar sväljas hela. NAMZARIC kapslar ska inte delas, tuggas eller krossas.

2.3 Dosering till patienter med gravt nedsatt njurfunktion

Patienter med gravt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 5-29 ml/min, baserat på Cockcroft-Gaults 
ekvation), stabiliserade på memantinhydroklorid (5 mg två gånger dagligen eller 14 mg förlängd 
frisättning en gång dagligen) och donepezilhydroklorid 10 mg, kan bytas till NAMZARIC 14 mg/10 mg, tas 
en gång dagligen.

3 DOSFORMER OCH STYRKOR

NAMZARIC kapslar:

• 14 mg memantinhydroklorid kapslar med förlängd frisättning/10 mg donepezilhydroklorid är 
ljusgröna, ogenomskinliga kapslar med ett svart "FL 14/10" radiellt tryck.
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• 28 mg memantinhydroklorid kapslar med förlängd frisättning/10 mg donepezilhydroklorid är 
blåa, ogenomskinliga kapslar med ett svart "FL 28/10" radiellt tryck.

4 KONTRAINDIKATIONER

NAMZARIC är kontraindicerat hos patienter med känd överkänslighet mot memantinhydroklorid, 
donepezilhydroklorid, piperidinderivat eller mot något hjälpämne som används i formuleringen.

5 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

5.1 Anestesi

Donepezilhydroklorid, som en kolinesterashämmare, överdriver sannolikt muskelavslappning av 
succinylkolintyp under anestesi.

5.2 Kardiovaskulära tillstånd

På grund av sin farmakologiska verkan kan kolinesterashämmare ha vagotoniska effekter på 
sinoatriala och atrioventrikulära noder. Denna effekt kan visa sig som bradykardi eller hjärtblock hos 
patienter både med och utan kända underliggande hjärtledningsavvikelser. Synkopala episoder har 
rapporterats i samband med användning av donepezilhydroklorid.

5.3 Peptiska magsår och gastrointestinala blödningar

Genom sin primära verkan kan kolinesterashämmare förväntas öka magsyrasekretionen på grund av 
ökad kolinerg aktivitet. Kliniska studier av donepezilhydroklorid i en dos på 5 mg/dag till 10 mg/dag 
har inte visat någon ökning, jämfört med placebo, i förekomsten av vare sig magsår eller 
gastrointestinala blödningar. Patienter som behandlas med NAMZARIC bör övervakas noggrant med 
avseende på symtom på aktiv eller ockult gastrointestinal blödning, särskilt de som löper ökad risk att 
utveckla sår, t.ex. de som tidigare haft magsår eller de som samtidigt får icke-steroida 
antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

5.4 Illamående och kräkningar

Donepezilhydroklorid, när det initieras, som en förutsägbar konsekvens av dess farmakologiska 
egenskaper, har visats ge diarré, illamående och kräkningar. Även om dessa effekter i de flesta fall har 
varit milda och övergående, ibland varade en till tre veckor, och har försvunnit under fortsatt 
användning av donepezilhydroklorid, bör patienterna observeras noggrant i början av behandlingen.

5.5 Genitourinära tillstånd

Även om det inte observerats i kliniska prövningar av donepezilhydroklorid, kan kolinomimetika orsaka 
obstruktion av blåsutflöde.
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Tillstånd som höjer urinens pH kan minska urinelimineringen av memantin vilket resulterar i 
ökade plasmanivåer av memantin[se Läkemedelsinteraktioner (7.1)].

5.6 Kramper

Kolinomimetika, inklusive donepezilhydroklorid, tros ha viss potential att orsaka generaliserade 
kramper. Anfallsaktivitet kan dock också vara en manifestation av Alzheimers sjukdom.

5.7 Lungtillstånd

På grund av deras kolinomimetiska verkan bör kolinesterashämmare förskrivas med försiktighet till 
patienter med astma eller obstruktiv lungsjukdom i anamnesen.

6 NEGATIVA REAKTIONER

Följande allvarliga biverkningar diskuteras nedan och på andra ställen i märkningen.

• Kardiovaskulära tillstånd[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.2)]
• Peptiska magsår och gastrointestinala blödningar[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.3)]
• Illamående och kräkningar[se varningar och försiktighetsåtgärder (5.4)]

• Genitourinära tillstånd[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.5)]
• Anfall[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.6)]

• Lungtillstånd[se Varningar och försiktighetsåtgärder (5.7)]

6.1 Erfarenhet av kliniska prövningar

Eftersom kliniska prövningar genomförs under vitt skilda förhållanden, kan biverkningsfrekvenser som observerats i de 
kliniska prövningarna av ett läkemedel inte direkt jämföras med frekvenser i de kliniska prövningarna av ett annat läkemedel 
och återspeglar kanske inte de frekvenser som observerats i praktiken.

Memantinhydroklorid

Memantinhydroklorid förlängd frisättning utvärderades i en dubbelblind, placebokontrollerad studie på 
676 patienter med måttlig till svår demens av Alzheimers typ (341 patienter behandlade med memantin 28 
mg/dag dos och 335 patienter behandlade med placebo) för en behandling period upp till 24 veckor. Av de 
randomiserade patienterna fick 236 som behandlades med memantin 28 mg/dag och 227 som 
behandlades med placebo en stabil dos donepezil i 3 månader före screening.

Biverkningar som leder till utsättande av memantinhydroklorid

I den placebokontrollerade kliniska prövningen av memantinhydroklorid förlängd frisättning var 
andelen patienter i dosgruppen memantinhydroklorid 28 mg/dag med förlängd frisättning och i 
placebogruppen som avbröt behandlingen på grund av biverkningar 10 % och 6 %. respektive. Den 
vanligaste biverkningen i gruppen som fick memantinhydroklorid förlängd frisättning som ledde till 
att behandlingen avbröts var yrsel, med en frekvens av 1,5 %.
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De vanligaste biverkningarna med memantinhydroklorid

De vanligaste biverkningarna med memantinhydroklorid förlängd frisättning hos patienter med 
måttlig till svår Alzheimers sjukdom, definierade som de som inträffade med en frekvens på minst 5 % 
i gruppen med förlängd frisättning av memantinhydroklorid och med en högre frekvens än placebo, 
var huvudvärk , diarré och yrsel.

Tabell 1 listar biverkningar som inträffade med en incidens på ≥ 2 % i gruppen som behandlades med 
memantinhydroklorid förlängd frisättning och som inträffade i en frekvens som var högre än placebo.
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Bord 1: Biverkningar med memantinhydroklorid förlängd frisättning hos patienter med 
måttlig till svår Alzheimers sjukdom

Placebo
(n = 335)

%

Memantinhydroklorid
förlängt utsläpp

28 mg
(n = 341)

%

Biverkning

Gastrointestinala störningar

Diarre 4 5
Förstoppning 1 3
Buksmärtor 1 2
Kräkningar 1 2
Infektioner och angrepp

Influensa 3 4
Utredningar
Ökad vikt 1 3
Muskuloskeletala och bindvävssjukdomar
Ryggont 1 3
Störningar i nervsystemet

Huvudvärk 5 6
Yrsel 1 5
Sömnighet 1 3
Psykiatriska störningar

Ångest 3 4
Depression 1 3
Aggression 1 2
Njur- och urinvägsstörningar

Urininkontinens 1 2
Vaskulära sjukdomar

Hypertoni 2 4
Hypotoni 1 2
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Donepezilhydroklorid

Biverkningar som leder till utsättande av Donepezil Hydrochloride

I kontrollerade kliniska prövningar av donepezilhydroklorid var frekvensen av avbrott på grund av biverkningar 
för patienter som behandlades med donepezilhydroklorid cirka 12 %, jämfört med 7 % för patienter som 
behandlades med placebo. De vanligaste biverkningarna som ledde till utsättande av behandlingen, definierade 
som de som inträffade hos minst 2 % av patienterna med donepezilhydroklorid och vid två gånger eller mer 
incidensen med placebo, var anorexi (2 %), illamående (2 %), diarré (2 % ) och urinvägsinfektion (2%).

De vanligaste biverkningarna med Donepezil Hydrochloride

De vanligaste biverkningarna som rapporterats med donepezilhydroklorid i kontrollerade kliniska prövningar på 
patienter med svår Alzheimers sjukdom, definierade som de som inträffade med en frekvens på minst 5 % i 
donepezilhydrokloridgruppen och vid två gånger eller mer placebofrekvensen, var diarré, anorexi , kräkningar, 
illamående och ekkymos. De vanligaste biverkningarna som rapporterats med donepezilhydroklorid i 
kontrollerade kliniska prövningar på patienter med mild till måttlig Alzheimers sjukdom var sömnlöshet, 
muskelkramper och trötthet.

Tabell 2 listar biverkningar som inträffade med en incidens på ≥ 2 % i donepezilhydrokloridgruppen och i 
en frekvens som var högre än placebo i kontrollerade studier på patienter med svår Alzheimers sjukdom.

Tabell 2: Biverkningar med donepezilhydroklorid hos patienter med svår Alzheimers
sjukdom

Donepezilhydroklorid
10 mg/dag
(n = 501)

%

Placebo
(n = 392)

%
Kroppssystem/biverkning

Procent av patienter med någon biverkning 73 81

Kroppen som helhet

Olycka 12 13

Infektion 9 11

Huvudvärk 3 4

Smärta 2 3

Ryggont 2 3
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Tabell 2: Biverkningar med donepezilhydroklorid hos patienter med svår Alzheimers
sjukdom

Feber 1 2

Bröstsmärta < 1 2

Kardiovaskulära systemet

Hypertoni 2 3

Blödning 1 2

Synkope 1 2

Matsmältningssystemet

Diarre 4 10

Kräkningar 4 8

Anorexi 4 8

Illamående 2 6

Hemiska och lymfatiska systemet

Ekkymos 2 5

Metaboliska och näringsmässiga system

Ökat kreatinfosfokinas 1 3

Uttorkning 1 2

Hyperlipemi < 1 2

Nervsystem

Sömnlöshet 4 5

Fientlighet 2 3

Nervositet 2 3

Hallucinationer 1 3

Sömnighet 1 2
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Tabell 2: Biverkningar med donepezilhydroklorid hos patienter med svår Alzheimers
sjukdom

Yrsel 1 2

Depression 1 2

Förvirring 1 2

Emotionell labilitet 1 2

Personlighetsstörning 1 2

Hud Och Bihang

Eksem 2 3

Urogenitala systemet

Urininkontinens 1 2

6.2 Erfarenhet efter marknadsföring

Följande biverkningar har identifierats efter användning av memantinhydroklorid och donepezilhydroklorid 
efter godkännande. Eftersom dessa reaktioner rapporteras frivilligt från en population av osäker storlek är 
det inte alltid möjligt att på ett tillförlitligt sätt uppskatta deras frekvens eller fastställa ett orsakssamband 
till läkemedelsexponering.

Memantinhydroklorid

Akut njursvikt, agranulocytos, hjärtsvikt kongestiv, hepatit, leukopeni (inklusive 
neutropeni), pankreatit, pancytopeni, Stevens Johnsons syndrom. självmordstankar, 
trombocytopeni och trombotisk trombocytopen purpura.

Donepezilhydroklorid

Buksmärtor, agitation, kolecystit, förvirring, kramper, hallucinationer, hjärtblock (alla typer), 
hemolytisk anemi, hepatit, hyponatremi, malignt neuroleptikasyndrom, pankreatit och utslag.

7 LÄKEMEDELSINTERAKTIONER

7.1 Användning av memantin med läkemedel som gör urinen alkalisk

Clearance av memantin minskade med cirka 80 % under alkaliska urinförhållanden vid pH 8. Därför 
kan förändringar av urinens pH mot det alkaliska tillståndet leda till en ackumulering av

10

Referens-ID: 3678032



läkemedel med en möjlig ökning av biverkningar. Urin pH förändras av diet, läkemedel (t.ex. 
kolsyraanhydrashämmare, natriumbikarbonat) och patientens kliniska tillstånd (t.ex. renal tubulär acidos 
eller allvarliga infektioner i urinvägarna). Därför bör memantin användas med försiktighet under dessa 
förhållanden.

7.2 Användning av memantin med andra N-metyl-D-aspartat (NMDA) antagonister

Den kombinerade användningen av memantinhydroklorid med andra NMDA-antagonister (amantadin, 
ketamin och dextrometorfan) har inte utvärderats systematiskt och sådan användning bör behandlas 
med försiktighet.

7.3 Effekt av andra läkemedel på metabolismen av Donepezil

Hämmare av CYP3A4 (t.ex. ketokonazol) och CYP2D6 (t.ex. kinidin), hämmar 
donepezilmetabolismenin vitro. Det är inte känt om det finns en klinisk effekt av kinidin.
Inducerare av CYP3A4 (t.ex. fenytoin, karbamazepin, dexametason, rifampin och fenobarbital) kan 
öka eliminationshastigheten av donepezil.

7.4 Användning av Donepezil med antikolinergika

På grund av sin verkningsmekanism har kolinesterashämmare, inklusive 
donepezilhydroklorid, potential att interferera med antikolinerga läkemedels aktivitet.

7.5 Användning av Donepezil med kolinomimetika och andra kolinesterashämmare

En synergistisk effekt kan förväntas när kolinesterashämmare, inklusive donepezilhydroklorid, 
ges samtidigt med succinylkolin, liknande neuromuskulära blockerande medel eller kolinerga 
agonister såsom betanekol.

8. ANVÄND I SPECIFIKA POPULATIONER

8.1 Graviditet

Graviditetskategori C:

Det finns inga adekvata och/eller välkontrollerade studier av NAMZARIC eller dess aktiva ingredienser 
(memantinhydroklorid och donepezilhydroklorid) på gravida kvinnor. NAMZARIC ska endast användas 
under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken för fostret.

Memantinhydroklorid

Memantin som gavs oralt till dräktiga råttor och dräktiga kaniner under organogenesperioden var inte 
teratogent upp till de högsta testade doserna (18 mg/kg/dag hos råttor och 30 mg/kg/dag hos kaniner, 
vilket är 6 respektive 21 gånger , dosen av memantin vid den maximala rekommenderade humandosen 
[MRHD] av NAMZARIC [28 mg/10 mg per dag] på en mg/m2grund).
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Lätt maternell toxicitet, minskade valpvikter och en ökad förekomst av halskotor som inte är 
förorenade sågs vid en oral dos på 18 mg/kg/dag i en studie där råttor gavs oralt memantin med 
början före parning och fortsätter efter förlossningen period. Lätt maternell toxicitet och minskad 
valpvikt sågs också vid denna dos i en studie där råttor behandlades från dag 15 av dräktigheten 
till post-partumperioden. Ingen effektdos för dessa effekter var 6 mg/kg, vilket är 2 gånger 
MRHD för NAMZARIC på en mg/m2grund.

Donepezilhydroklorid

Oral administrering av donepezil till dräktiga råttor och kaniner under organogenesperioden gav inga 
teratogena effekter vid doser upp till 16 mg/kg/dag (ungefär 15 gånger dosen av donepezil vid MRHD 
av NAMZARIC på en mg/m)2basis) och 10 mg/kg/dag (ungefär 7 gånger MRHD på en mg/m2bas), 
respektive. Oral administrering av donepezil (1, 3, 10 mg/kg/dag) till råttor under sen dräktighet och 
under hela laktationen till avvänjning gav en ökning av dödfödseln och minskade avkommans 
överlevnad till och med postpartum dag 4 vid den högsta dosen. Dos utan effekt på 3 mg/kg/dag är 
cirka 3 gånger dosen donepezil vid MRHD för NAMZARIC på en mg/m2grund.

8.3 Ammande mödrar

Det är inte känt om memantin eller donepezil utsöndras i modersmjölk.Eftersom många 
läkemedel utsöndras i modersmjölk bör försiktighet iakttas när NAMZARIC ges till en ammande 
kvinna.

8.4 Pediatrisk användning

Säkerhet och effekt av NAMZARIC hos pediatriska patienter har inte fastställts.

Memantine kunde inte visa effekt i två 12-veckors kontrollerade kliniska studier av 578 pediatriska 
patienter i åldern 6-12 år med autismspektrumstörningar (ASD), inklusive autism, Aspergers sjukdom 
och Pervasive Development Disorder - Not Otherwise Specificated (PDD-NOS). Memantin har inte 
studerats på pediatriska patienter under 6 år eller över 12 år. Memantinbehandling inleddes med 3 
mg/dag och dosen eskalerades till måldosen (viktbaserad) vid vecka 6. Orala doser av memantin 3, 6, 
9 eller 15 mg kapslar med förlängd frisättning administrerades en gång dagligen till patienter med 
vikter < 20 kg, 20-39 kg, 40-59 kg respektive ≥ 60 kg.

I en randomiserad, 12-veckors dubbelblind, placebokontrollerad parallellstudie (Studie A) på patienter med 
autism, fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad i den totala råpoängen på Social Responsiveness Scale (SRS) 
mellan patienter randomiserade till memantin (n= 54) och de som randomiserades till placebo (n=53). I en 12-
veckors responderberikad randomiserad abstinensstudie (Studie B) på 471 patienter med ASD, fanns det ingen 
statistiskt signifikant skillnad i förlusten av terapeutisk svarsfrekvens mellan patienter som randomiserades till att 
stanna kvar på full dos memantin (n=153) och de som randomiserades att byta till placebo (n=158).
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Den övergripande säkerhetsprofilen för memantin hos pediatriska patienter överensstämde i allmänhet 
med den kända säkerhetsprofilen hos vuxna[se Biverkningar (6.1)].

I studie A listas de biverkningar i memantingruppen (n=56) som rapporterades hos minst 5 % av 
patienterna och minst dubbelt så ofta som placebogruppen (N=58) i tabell 3:

Tabell 3: Studie A Vanligtvis rapporterade biverkningar med en frekvens ≥
5 % och dubbelt så mycket som placebo

Biverkning Memantin
N=56

Placebo
N=58

Hosta 8,9 % 3,4 %
Influensa 7,1 % 3,4 %
Rhinorré 5,4 % 0 %
Agitation 5,4 % 1,7 %

Utsättningar på grund av biverkningara

Aggression 3,6 % 1,7 %
Irritabilitet 1,8 % 3,4 %
a

Rapporterade biverkningar som ledde till utsättning av behandlingen hos mer än en patient i endera 

behandlingsgruppen.

De biverkningar som rapporterades hos minst 5 % av patienterna i den 12-48 veckor långa öppna 
studien för att identifiera svarspersoner för att registrera sig i studie B listas i tabell 4:

Tabell 4: 12-48 veckors öppen etikett inledningsstudie till studie B Vanligtvis
Rapporterade biverkningar med en frekvens ≥ 5 %

Biverkning Memantin
N=903

Huvudvärk 8,0 %
Nasofaryngit 6,3 %
Pyrexi 5,8 %
Irritabilitet 5,4 %

Utsättningar på grund av biverkningara

Irritabilitet 1,2 %
Aggression 1,0 %
a Minst 1 % förekomst av biverkningar som leder till för tidig utsättning.

I den randomiserade abstinensstudien (studie B), biverkningar hos patienter randomiserade till placebo 
(n=160) och rapporterade hos minst 5 % av patienterna och med dubbelt så frekvens som behandlingsgruppen 
med full dos memantin (n=157) var irritabilitet (5,0 % mot 2,5 %).

I en studie på juvenila djur administrerades han- och honråttor memantin (15, 30 och 45 mg/kg/dag) 
från och med postnatal dag (PND) 14 till PND 70. Kroppsvikten minskade med 45 mg/kg/dag . 
Förseningar i könsmognad noterades hos han- och honråttor vid doser ≥ 30 mg/kg/dag. Memantin 
inducerade neuronala lesioner i flera delar av hjärnan på PND 15 och 17 vid doser ≥ 30 mg/kg/dag. 
Beteendetoxicitet (minska procentuell hörselskräck
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tillvänjning) noterades för djur i dosgruppen 45 mg/kg/dag. Dosen på 15 mg/kg/dag ansågs 
vara No-Observed-Adverse-Effect-Level (NOAEL) för denna studie.

I en andra toxicitetsstudie för juvenila råttor administrerades han- och honråttor memantin (1, 3, 8, 15, 
30 och 45 mg/kg/dag) från och med postnatal dag (PND) 7 till PND 70. På grund av tidigt 
memantinrelaterad mortalitet avslutades dosgrupperna 30 och 45 mg/kg/dag utan ytterligare 
utvärdering. Memantin inducerade apoptos eller neuronal degeneration i flera områden av hjärnan på 
PND 8, 10 och 17 vid en dos av 15 mg/kg/dag. NOAEL för apoptos och neuronal degeneration var 8 
mg/kg/dag. Beteendetoxicitet (effekter på motorisk aktivitet, tillvänjning av hörselskräck, inlärning och 
minne) noterades vid doser ≥ 3 mg/kg/dag under behandlingen, men sågs inte efter utsättning av 
läkemedel. Därför ansågs dosen 1 mg/kg/dag vara NOAEL för den neurobeteendeeffekten i denna 
studie.

8.5 Geriatrisk användning

Memantinhydroklorid

Majoriteten av personer med Alzheimers sjukdom är 65 år och äldre. I den kliniska studien av 
memantinhydroklorid förlängd frisättning var medelåldern för patienterna cirka 77 år; över 91 % 
av patienterna var 65 år och äldre, 67 % var 75 år och äldre och 14 % var 85 år och äldre. Effekt- 
och säkerhetsdata som presenteras i avsnittet om kliniska prövningar erhölls från dessa 
patienter. Det fanns inga kliniskt betydelsefulla skillnader i de flesta biverkningar som 
rapporterats av patienter ≥ 65 år och < 65 år.

Donepezilhydroklorid

Medelåldern för patienter som deltog i de kliniska studierna med donepezil var 73 år; 80 % av dessa 
patienter var mellan 65 och 84 år och 49 % av patienterna 75 år och äldre. Effekt- och säkerhetsdata 
som presenteras i avsnittet om kliniska prövningar erhölls från dessa patienter. Det fanns inga 
kliniskt signifikanta skillnader i de flesta biverkningar som rapporterats av patienterna
≥ 65 år och < 65 år.

8.6 Nedsatt njurfunktion

En dosreduktion rekommenderas till patienter med gravt nedsatt njurfunktion[se Dosering och 
administrering (2.3) och Klinisk farmakologi (12.3)]. Ingen dosjustering behövs hos patienter med 
lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion.

8.7 Nedsatt leverfunktion

Ingen dosjustering behövs hos patienter med lätt eller måttligt nedsatt leverfunktion. 
NAMZARIC har inte studerats på patienter med gravt nedsatt leverfunktion[se klinisk 
farmakologi (12.3)].
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10 ÖVERDOSERING

Memantinhydroklorid och donepezilhydroklorid är de två aktiva ingredienserna i NAMZARIC. Ingen 
specifik motgift för överdosering av memantinhydroklorid är känd; elimineringen av memantin kan 
dock ökas genom surgöring av urinen. Tertiära antikolinergika såsom atropin kan användas som 
motgift mot överdosering av donepezilhydroklorid. Vid hantering av fall av överdos, överväg 
möjligheten av flera läkemedelsinblandning. Vid överdosering, ring Poison Control Center på 
1-800-222-1222 för den senaste rekommendationen. I allmänhet bör stödjande åtgärder användas 
och behandlingen bör vara symptomatisk.

Memantinhydroklorid

Tecken och symtom som oftast åtföljer överdosering med andra formuleringar av memantin i kliniska 
prövningar och från världsomspännande marknadsföringserfarenhet, ensamt eller i kombination med 
andra droger och/eller alkohol, inkluderar agitation, asteni, bradykardi, förvirring, koma, yrsel, EKG-
förändringar, ökad blodtryck, letargi, medvetslöshet, psykos, rastlöshet, långsammare rörelser, somnolens, 
stupor, ostadig gång, synhallucinationer, svindel, kräkningar och svaghet. Det största kända intaget av 
memantin i världen var 2 gram hos en individ som tog memantin i samband med ospecificerade 
antidiabetiska läkemedel. Denna person upplevde koma, dubbelsidighet och agitation, men återhämtade 
sig sedan.

En patient som deltog i en klinisk prövning med förlängd frisättning av memantinhydroklorid tog 
oavsiktligt 112 mg memantinhydroklorid förlängd frisättning dagligen i 31 dagar och upplevde en 
förhöjd serumurinsyra, förhöjt serum alkaliskt fosfatas och lågt antal trombocyter.

Inga dödsfall har noterats med enbart överdoser av memantin. Ett dödligt utfall har mycket sällan 
rapporterats när memantin har intagits som en del av överdosering med flera läkemedel; i dessa fall 
har sambandet mellan memantin och ett dödligt utfall varit oklart.

Donepezilhydroklorid

Överdosering med kolinesterashämmare kan resultera i kolinerg kris som kännetecknas 
av kraftigt illamående, kräkningar, salivutsöndring, svettning, bradykardi, hypotoni, 
andningsdepression, kollaps och kramper. Ökad muskelsvaghet är en möjlighet och kan 
leda till döden om andningsmuskler är inblandade. Tertiära antikolinergika såsom 
atropin kan användas som motgift mot överdosering av donepezilhydroklorid. 
Intravenöst atropinsulfat titrerat till effekt rekommenderas: en initial dos på 1,0 till 2,0 
mg IV med efterföljande doser baserade på kliniskt svar. Atypiska svar i blodtryck och 
hjärtfrekvens har rapporterats med andra kolinomimetika vid samtidig administrering 
med kvartära antikolinergika såsom glykopyrrolat.

Dosrelaterade tecken på toxicitet hos djur inkluderade minskad spontan rörelse, bukläge, 
svindlande gång, tårbildning, kloniska kramper, deprimerad andning, salivutsöndring, mios, 
skakningar, fascikulation och lägre kroppsyta.
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11 BESKRIVNING

NAMZARIC kapslar innehåller memantin, en oralt aktiv NMDA-receptorantagonist, som 
hydrokloridsaltet och donepezil, en reversibel hämmare av enzymet acetylkolinesteras, som 
hydrokloridsaltet.

Memantinhydroklorid

Det kemiska namnet för memantinhydroklorid är 1-amino-3,5-
dimetyladamantanhydroklorid med följande strukturformel:

Molekylformeln är C12H21N•hydroklorid och molekylvikten är 215,76. Memantinhydroklorid 
förekommer som ett fint vitt till benvitt pulver.

Donepezilhydroklorid

Det kemiska namnet för donepezilhydroklorid är 2,3-dihydro-5,6-dimetoxi-2-
[[1-(fenylmetyl)-4-piperidinyl]metyl]-1H-inden-1-on-hydroklorid.

Molekylformeln är C24H29NEJ3•hydroklorid och molekylvikten är 415,96. 
Donepezilhydroklorid är ett vitt kristallint pulver.

NAMZARISKT

NAMZARIC tillhandahålls som kapslar för oral administrering, innehållande 14 mg 
memantinhydroklorid förlängd frisättning och 10 mg donepezilhydroklorid (14 mg/10 mg) eller 28 
mg memantinhydroklorid förlängd frisättning och 10 mg donepezilhydroklorid (28 mg/10 mg).
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Alla doser av NAMZARIC innehåller följande inaktiva ingredienser: sockersfärer, povidon, talk, 
hypromellos, polyetylenglykol, etylcellulosa, oljesyra, mellankedjiga triglycerider, 
laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kolloidal kiseldioxid och 
magnesiumstearat. De hårda gelatinkapslarna innehåller titandioxid, gelatin, schellackglasyr och 
svart järnoxid; färgämnen är FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) och FD&C Blue 1 och gul järnoxid (14 
mg/10 mg).

12 KLINISK FARMAKOLOGI

12.1 Verkningsmekanism

NAMZARIC kapslar innehåller två godkända läkemedel: memantinhydroklorid förlängd 
frisättning och donepezilhydroklorid. Var och en av dessa mediciner antas ha en annan 
mekanism vid Alzheimers sjukdom.

Memantin

Ihållande aktivering av centrala nervsystemets NMDA-receptorer av den excitatoriska aminosyran 
glutamat har antagits bidra till symptomatologin för Alzheimers sjukdom. Memantin antas utöva sin 
terapeutiska effekt genom sin verkan som en icke-kompetitiv (öppen kanal) NMDA-
receptorantagonist med låg till måttlig affinitet, som företrädesvis binder till de NMDA-
receptorstyrda katjonkanalerna. Det finns inga bevis för att memantin förhindrar eller bromsar 
neurodegeneration hos patienter med Alzheimers sjukdom.

Donepezil

Aktuella teorier om patogenesen av kognitiva tecken och symtom på Alzheimers sjukdom tillskriver 
vissa av dem en brist på kolinerg neurotransmission. Donepezil antas utöva sin terapeutiska effekt 
genom att förbättra den kolinerga funktionen. Detta uppnås genom att öka koncentrationen av 
acetylkolin i det centrala nervsystemet genom reversibel hämning av dess hydrolys av 
acetylkolinesteras. Det finns inga bevis för att donepezil förhindrar eller bromsar neurodegeneration 
hos patienter med Alzheimers sjukdom.

12.3 Farmakokinetik

NAMZARISKT

NAMZARIC var bioekvivalent med samtidig administrering av individuell memantinhydroklorid med 
förlängd frisättning och donepezilhydroklorid.

Exponering (AUC och Cmax) av memantin och donepezil efter administrering av NAMZARIC i matat eller 
fastande tillstånd var liknande. Vidare var exponeringen av memantin och donepezil efter administrering 
av NAMZARIC som intakt kapsel eller kapselinnehåll stänkt på äppelmos liknande hos friska 
försökspersoner.

Memantinhydroklorid
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Memantin absorberas väl efter oral administrering och har linjär farmakokinetik över det terapeutiska 
dosintervallet. Det utsöndras huvudsakligen oförändrat i urinen och har en terminal halveringstid på cirka 
60-80 timmar. I en studie som jämförde 28 mg memantinhydroklorid en gång dagligen förlängd 
frisättning med 10 mg memantinhydroklorid två gånger dagligen, C.maxoch AUC0-24

värdena var 48 % respektive 33 % högre för doseringsregimen för memantinhydroklorid för 
förlängd frisättning.

Absorption

Efter multipeldosadministrering av memantinhydroklorid med förlängd frisättning, inträffar 
memantin-maximalkoncentrationer runt 9-12 timmar efter dosering. Det finns ingen skillnad i 
absorptionen av memantinhydroklorid förlängd frisättning när kapseln tas intakt eller när innehållet 
strös på äppelmos.

Efter administrering av engångsdos är det ingen skillnad i memantinexponering, baserat på Cmax

eller AUC, för memantinhydroklorid förlängd frisättning när läkemedlet administreras tillsammans 
med mat eller på fastande mage. Maximala plasmakoncentrationer uppnås dock cirka 18 timmar 
efter administrering med mat jämfört med cirka 25 timmar efter administrering på fastande mage.

Distribution

Den genomsnittliga distributionsvolymen för memantin är 9-11 l/kg och plasmaproteinbindningen är låg (45%).

Ämnesomsättning

Memantin genomgår partiell levermetabolism. Det mikrosomala CYP450-enzymsystemet i 
levern spelar ingen signifikant roll i metabolismen av memantin.

Eliminering

Memantin utsöndras huvudsakligen i urinen, oförändrat, och har en terminal halveringstid på 
cirka 60-80 timmar. Cirka 48 % av det administrerade läkemedlet utsöndras oförändrat i urinen; 
resten omvandlas primärt till tre polära metaboliter som har minimal NMDA-
receptorantagonistisk aktivitet: N-glukuronidkonjugatet, 6-hydroximemantin och
1-nitroso-deaminerat memantin. Totalt 74 % av den administrerade dosen utsöndras som summan av 
moderläkemedlet och N-glukuronidkonjugatet. Renalt clearance involverar aktiv tubulär sekretion 
modererad av pH-beroende tubulär reabsorption.

Farmakokinetik i speciella populationer

Nedsatt njurfunktion

Memantinfarmakokinetiken utvärderades efter en enstaka oral administrering av 20 mg 
memantinhydroklorid hos 8 försökspersoner med lätt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance, CLcr,
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> 50 – 80 mL/min), 8 försökspersoner med måttligt nedsatt njurfunktion (CLcr 30 – 49 mL/min), 7 försökspersoner 
med gravt nedsatt njurfunktion (CLcr 5 – 29 mL/min) och 8 friska försökspersoner (CLcr > 80 mL/ min) anpassas så 
nära som möjligt efter ålder, vikt och kön till försökspersonerna med nedsatt njurfunktion. Medel AUC0-∞ökade 
med 4 %, 60 % och 115 % hos försökspersoner med mild, måttlig respektive svår njurfunktionsnedsättning jämfört 
med friska försökspersoner. Den terminala eliminationshalveringstiden ökade med 18 %, 41 % och 95 % hos 
försökspersoner med lätt, måttligt respektive gravt nedsatt njurfunktion jämfört med friska försökspersoner[se 
Dosering och administrering (2.3) och användning i specifika populationer (8.6)].

Nedsatt leverfunktion

Memantinfarmakokinetiken utvärderades efter administrering av orala engångsdoser på 20 mg till 8 
försökspersoner med måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh klass B, poäng 7-9) och 8 försökspersoner som 
var ålders-, köns- och viktmatchade till patienter med nedsatt leverfunktion. Det fanns ingen förändring i 
memantinexponering (baserat på Cmaxoch AUC) hos försökspersoner med måttligt nedsatt leverfunktion jämfört 
med friska försökspersoner. Den terminala eliminationshalveringstiden ökade dock med cirka 16 % hos 
försökspersoner med måttligt nedsatt leverfunktion jämfört med friska försökspersoner. Farmakokinetiken för 
memantin har inte utvärderats hos patienter med gravt nedsatt leverfunktion.

Kön

Efter administrering av flera doser av memantinhydroklorid 20 mg dagligen hade kvinnor cirka 
45 % högre exponering än män, men det fanns ingen skillnad i exponering när kroppsvikten 
beaktades.

Äldre

Farmakokinetiken för memantin hos unga och äldre försökspersoner är likartad.

Läkemedel-läkemedelsinteraktioner

Använd med kolinesterashämmare

Samtidig administrering av memantin och AChE-hämmaren donepezilhydroklorid påverkade inte 
farmakokinetiken för någon av föreningarna. Dessutom påverkade memantin inte AChE-hämning av 
donepezil. I en 24-veckors kontrollerad klinisk studie på patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom, 
liknade biverkningsprofilen som observerades med en kombination av memantin omedelbar frisättning och 
donepezil den för enbart donepezil.

Effekt av memantin på metabolismen av andra droger

In vitrostudier utförda med markörsubstrat för CYP450-enzymer (CYP1A2, -2A6, -2C9,
-2D6, -2E1, -3A4) visade minimal hämning av dessa enzymer av memantin. Dessutom,in vitro studier 
indikerar att memantin inte inducerar cytokrom P450 isozymerna CYP1A2, -2C9, -2E1 och -3A4/5 vid 
koncentrationer som överstiger de associerade med effekt. Inga farmakokinetiska interaktioner med 
läkemedel som metaboliseras av dessa enzymer förväntas.
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Farmakokinetiska studier utvärderade potentialen hos memantin för interaktion med warfarin och 
bupropion. Memantin påverkade inte farmakokinetiken för CYP2B6-substratet bupropion eller dess 
metabolit hydroxibupropion. Memantin påverkade inte heller farmakokinetiken eller 
farmakodynamiken för warfarin, utvärderat med protrombin INR.

Effekt av andra droger på memantin

Memantin elimineras huvudsakligen renalt och läkemedel som är substrat och/eller hämmare av 
CYP450-systemet förväntas inte förändra memantins farmakokinetik. En engångsdos bupropion 
påverkade inte farmakokinetiken för memantin vid steady state.

Läkemedel som elimineras via njurmekanismer

Eftersom memantin delvis elimineras genom tubulär sekretion, kan samtidig administrering av läkemedel 
som använder samma renala katjoniska system, inklusive hydroklortiazid (HCTZ), triamteren (TA), 
metformin, cimetidin, ranitidin, kinidin och nikotin, potentiellt resultera i förändrade plasmanivåer av båda 
agenterna. Samtidig administrering av memantinhydroklorid och HCTZ/TA påverkade dock inte 
biotillgängligheten av varken memantin eller TA, och biotillgängligheten av HCTZ minskade med 20 %. 
Dessutom, samtidig administrering av memantinhydroklorid med det antihyperglykemiska läkemedlet 
Glucovance-(glyburid och metforminhydroklorid) påverkade inte farmakokinetiken för memantin, 
metformin och glyburid. Dessutom modifierade memantin inte den serumglukossänkande effekten av 
Glucovance-, vilket indikerar frånvaron av en farmakodynamisk interaktion.

Läkemedel starkt bundna till plasmaproteiner

Eftersom plasmaproteinbindningen av memantin är låg (45%), är en interaktion med läkemedel som är 
starkt bundna till plasmaproteiner, såsom warfarin och digoxin, osannolik.

Donepezilhydroklorid

Farmakokinetiken för donepezil är linjär över ett dosintervall på 1-10 mg givet en gång dagligen. 
Hastigheten och graden av absorption av donepezilhydrokloridtabletter påverkas inte av mat.

Donepezil absorberas med en relativ oral biotillgänglighet på 100 % och når maximala 
plasmakoncentrationer inom 3 till 4 timmar.

Elimineringshalveringstiden för donepezil är cirka 70 timmar och den genomsnittliga skenbara 
plasmaclearancen (Cl/F) är 0,13 – 0,19 l/timme/kg. Efter administrering av flera doser ackumuleras 
donepezil i plasma 4-7 gånger och steady state uppnås inom 15 dagar. Distributionsvolymen vid steady-
state är 12 - 16 l/kg. Donepezil är till cirka 96 % bundet till humana plasmaproteiner, främst till albuminer 
(cirka 75 %) och alfa-1-syraglykoprotein (cirka 21 %) över koncentrationsintervallet 2-1000 ng/ml.

Donepezil utsöndras både intakt i urinen och metaboliseras i stor utsträckning till fyra 
huvudmetaboliter, varav två är kända för att vara aktiva, och ett antal mindre metaboliter, av vilka 
inte alla har identifierats. Donepezil metaboliseras av CYP 450 isoenzymer 2D6 och 3A4 och
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genomgår glukuronidering. Efter administration av14C-märkt donepezil, plasmaradioaktivitet, uttryckt i 
procent av den administrerade dosen, förekom främst som intakt donepezil (53 %) och som 6-O-
desmetyl donepezil (11 %), vilket har rapporterats hämma AChE till samma omfattning som donepezil
in vitrooch hittades i plasma vid koncentrationer lika med cirka 20 % av donepezil. Ungefär 57 % och 
15 % av den totala radioaktiviteten återfanns i urin respektive avföring under en period av 10 dagar, 
medan 28 % förblev oförställda, med cirka 17 % av donepezildosen som oförändrat läkemedel i urinen. 
Undersökning av effekten av CYP2D6-genotyp hos Alzheimerspatienter visade skillnader i 
clearancevärden mellan CYP2D6-genotypundergrupper. Jämfört med de omfattande metaboliserarna 
hade dåliga metaboliserare en 31,5 % långsammare clearance och ultrasnabb metaboliserare hade en 
24 % snabbare clearance. Dessa resultat tyder på att CYP2D6 har en mindre roll i metabolismen av 
donepezil.

Nedsatt njurfunktion

I en studie med 11 patienter med måttligt till gravt nedsatt njurfunktion (CLcr < 18 ml/min/1,73 m)2) 
clearance av donepezilhydroklorid skilde sig inte från 11 ålders- och könsmatchade friska 
försökspersoner.

Leversjukdom

I en studie på 10 patienter med stabil alkoholisk cirros minskade clearance av donepezilhydroklorid med 
20 % jämfört med 10 friska ålders- och könsmatchade försökspersoner.

Ålder

Ingen formell farmakokinetisk studie utfördes för att undersöka åldersrelaterade skillnader i 
farmakokinetiken för donepezilhydroklorid. Populationsfarmakokinetisk analys antydde att clearance av 
donepezil hos patienter minskar med stigande ålder. Jämfört med 65-åriga försökspersoner har 90-åriga 
försökspersoner en 17% minskning i clearance, medan 40-åriga försökspersoner har en 33% ökning i 
clearance. Effekten av ålder på clearance av donepezil kanske inte är kliniskt signifikant.

Kön och ras

Ingen specifik farmakokinetisk studie utfördes för att undersöka effekterna av kön och ras på 
dispositionen av donepezilhydroklorid. Retrospektiv farmakokinetisk analys och 
populationsfarmakokinetisk analys av plasmakoncentrationer av donepezil uppmätt hos patienter 
med Alzheimers sjukdom indikerar dock att kön och ras (japaner och kaukasier) inte påverkade 
clearance av donepezilhydroklorid i någon betydande grad.

Kroppsvikt

Det fanns ett samband mellan kroppsvikt och clearance. Över kroppsviktsintervallet från 50 
kg till 110 kg ökade clearance från 7,77 L/h till 14,04 L/h, med ett värde på 10 L/h för 70 kg 
individer.

21

Referens-ID: 3678032



Läkemedel-läkemedelsinteraktioner

Effekt av Donepezilhydroklorid på metabolismen av andra läkemedel

Nejin vivoKliniska prövningar har undersökt effekten av donepezilhydroklorid på clearance av 
läkemedel som metaboliseras av CYP3A4 (t.ex. cisaprid, terfenadin) eller av CYP2D6 (t.ex. imipramin). 
Dock,in vitrostudier visar en låg bindningshastighet till dessa enzymer (medel Ki ca 50-130 µM), vilket, 
givet de terapeutiska plasmakoncentrationerna av donepezil (164 nM), indikerar liten sannolikhet för 
interferens. Baserat påin vitrostudier visar donepezil få eller inga tecken på direkt hämning av CYP2B6, 
CYP2C8 och CYP2C19 vid kliniskt relevanta koncentrationer.

Det är inte känt om donepezilhydroklorid har någon potential för enzyminduktion. Formella 
farmakokinetiska studier utvärderade potentialen för donepezilhydroklorid för interaktion med 
teofyllin, cimetidin, warfarin, digoxin och ketokonazol. Inga effekter av donepezilhydroklorid på 
farmakokinetiken för dessa läkemedel observerades.

Effekt av andra läkemedel på metabolismen av donepezilhydroklorid

En liten effekt av CYP2D6-hämmare identifierades i en populationsfarmakokinetisk analys av 
plasmakoncentrationer av donepezil uppmätt hos patienter med Alzheimers sjukdom. Clearance av 
donepezil minskade med cirka 17 % hos patienter som tog 10 eller 23 mg i kombination med en känd 
CYP2D6-hämmare. Detta resultat överensstämmer med slutsatsen att CYP2D6 är en mindre metabolisk 
väg för donepezil.

Formella farmakokinetiska studier visade att metabolismen av donepezilhydroklorid inte 
påverkas signifikant av samtidig administrering av digoxin eller cimetidin.

Enin vitrostudie visade att donepezil inte var ett substrat för P-glykoprotein.

Läkemedel starkt bundna till plasmaproteiner

Läkemedelsförskjutningsstudier har utförtsin vitromellan detta starkt bundna läkemedel (96%) och 
andra läkemedel som furosemid, digoxin och warfarin. Donepezilhydroklorid i koncentrationer på 
0,3-10 mikrogram/ml påverkade inte bindningen av furosemid (5 mikrogram/ml), digoxin (2 ng/ml) 
och warfarin (3 mikrogram/ml) till humant albumin. På liknande sätt påverkades inte bindningen av 
donepezilhydroklorid till humant albumin av furosemid, digoxin och warfarin.

13 ICKLINISK TOXIKOLOGI

13.1 Karcinogenes, mutagenes, försämrad fertilitet

Memantin

Det fanns inga tecken på karcinogenicitet i en 113-veckors oral studie på möss vid doser upp till
40 mg/kg/dag (7 gånger memantindosen vid den maximala rekommenderade humandosen [MRHD] av 
NAMZARIC [28 mg/10 mg] på en mg/m2grund). Det fanns heller inga bevis för cancerogenicitet i
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råttor oralt doserade med upp till 40 mg/kg/dag i 71 veckor följt av 20 mg/kg/dag (14 och 7 gånger 
MRHD på en mg/m)2bas, respektive) genom 128 veckor.

Memantin gav inga bevis för genotoxisk potential när det utvärderades iin vitro
S. typhimuriumellerE coliomvänd mutationsanalys, enin vitrokromosomavvikelsetest i humana 
lymfocyter, enin vivocytogenetisk analys för kromosomskada hos råttor, ochin vivomus 
mikrokärnanalys. Resultaten var tvetydiga i enin vitrogenmutationsanalys med V79-celler från 
kinesisk hamster.

Ingen försämring av fertilitet eller reproduktionsförmåga sågs hos råttor som administrerades upp till 18 
mg/kg/dag (6 gånger memantindosen vid MRHD av NAMZARIC på en mg/m32basis) oralt från 14 dagar 
före parning genom dräktighet och laktation hos honor, eller i 60 dagar före parning hos hanar.

Donepezil

Inga bevis för cancerframkallande potential erhölls i en 88-veckors karcinogenicitetsstudie av 
donepezil utförd på möss vid orala doser upp till 180 mg/kg/dag (ungefär 90 gånger dosen av 
donepezil vid MRHD av NAMZARIC på en mg/m22basis), eller i en 104-veckors karcinogenicitetsstudie 
på råttor vid orala doser upp till 30 mg/kg/dag (ungefär 30 gånger dosen donepezil vid MRHD av 
NAMZARIC på en mg/m2grund).

Donepezil var negativ i ett antal genotoxicitetsanalyser (in vitrobakteriell omvänd 
mutation, in vitromus lymfomtk,in vitrokromosomavvikelse, ochin vivomus mikrokärna).

Donepezil hade ingen effekt på fertiliteten hos råttor vid orala doser upp till 10 mg/kg/dag (ungefär 
10 gånger dosen av donepezil vid MRHD av NAMZARIC på en mg/m2basis) när det administreras till 
hanar och honor före och under parning och fortsätter till honor genom implantation.

13.2 Djurtoxikologi och/eller farmakologi

Memantininducerade neuronala lesioner (vakuolering och nekros) i de multipolära och pyramidala 
cellerna i kortikala skikt III och IV i de bakre cingulate och retrospleniala neocortices hos råttor, 
liknande de som är kända för att förekomma hos gnagare som administreras med andra NMDA-
receptorantagonister. Lesioner sågs efter en enda dos memantin. I en studie där råttor gavs 
dagliga orala doser memantin under 14 dagar, var dosen utan effekt för neuronal nekros 4 gånger 
memantindosen vid MRHD av NAMZARIC på en mg/m2grund.

I neurotoxicitetsstudier med akuta och upprepade doser på honråttor resulterade oral administrering av 
memantin och donepezil i kombination i ökad incidens, svårighetsgrad och fördelning av 
neurodegeneration jämfört med enbart memantin. Nivåerna utan effekt av kombinationen var associerade 
med kliniskt relevanta plasmamemantin- och donepezilexponeringar.

Relevansen av dessa fynd för människor är okänd.
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14 KLINISKA STUDIER

Effektiviteten av NAMZARIC som behandling för patienter med måttlig till svår Alzheimers 
sjukdom fastställdes genom att påvisa bioekvivalensen av NAMZARIC med samtidigt 
administrerad memantinhydroklorid förlängd frisättning och donepezilhydroklorid[se klinisk 
farmakologi (12.3)].

Memantinhydroklorid

Effektiviteten av memantinhydroklorid förlängd frisättning som behandling för patienter med måttlig till 
svår Alzheimers sjukdom vid samtidig administrering med acetylkolinesterashämmare, inklusive 
donepezilhydroklorid, baserades på resultaten från en dubbelblind, placebokontrollerad studie.

24-veckorsstudie av Memantine Hydrochloride Extended-Release

Detta var en randomiserad, dubbelblind klinisk undersökning i 677 öppenvårdspatienter med måttlig 
till svår Alzheimers sjukdom (diagnostiserad med DSM-IV-kriterier och NINCDS-ADRDA-kriterier för 
AD med ett minimentaltillståndsundersökning [MMSE]-poäng ≥ 3 och ≤ 14 vid screening och 
Baseline) som får behandling med acetylkolinesterashämmare (AChEI) i en stabil dos i 3 månader 
före screening. Ungefär 68 % av patienterna fick donepezil som AChEI. Medelåldern för patienter 
som deltog i denna studie var 76,5 år, med ett intervall på 49-97 år. Ungefär 72 % av patienterna var 
kvinnor och 94 % var kaukasiska.

Studieresultatmått

Effektiviteten av memantinhydroklorid förlängd frisättning utvärderades i denna studie med hjälp 
av de co-primära effektparametrarna för Severe Impairment Battery (SIB) och läkarens 
intervjubaserade intryck av förändring (CIBIC-Plus).

Förmågan hos memantinhydroklorid förlängd frisättning att förbättra kognitiva prestanda utvärderades 
med Severe Impairment Battery (SIB), ett instrument med flera artiklar som har validerats för utvärdering 
av kognitiv funktion hos patienter med måttlig till svår demens. SIB undersöker utvalda aspekter av kognitiv 
prestation, inklusive element av uppmärksamhet, orientering, språk, minne, visuospatial förmåga, 
konstruktion, praxis och social interaktion. SIB-poängintervallet är från 0 till 100, med lägre poäng som 
indikerar större kognitiv funktionsnedsättning.

Förmågan hos memantinhydroklorid förlängd frisättning att ge en övergripande klinisk effekt bedömdes 
med hjälp av en Clinician's Interview Based Impression of Change som krävde användning av 
vårdgivareinformation, CIBIC-Plus. CIBIC-Plus är inte ett enda instrument och är inte ett standardiserat 
instrument som ADCS-ADL eller SIB. Kliniska prövningar för prövningsläkemedel har använt en mängd olika 
CIBIC-format, var och en olika vad gäller djup och struktur. Resultaten från en CIBIC-Plus återspeglar därför 
klinisk erfarenhet från prövningen eller prövningarna där den användes och kan inte jämföras direkt med 
resultaten av CIBIC-Plus-utvärderingar från andra kliniska prövningar. CIBIC-Plus som användes i denna 
studie var ett strukturerat instrument baserat på en omfattande utvärdering vid baslinjen och efterföljande 
tidpunkter för fyra domäner:
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(inklusive aktiviteter i det dagliga livet), kognitiva och beteendemässiga. Det representerar bedömningen av en 
skicklig läkare med hjälp av validerade skalor baserade på hans/hennes observation under en intervju med 
patienten, i kombination med information från en vårdgivare som är bekant med patientens beteende under det 
värderade intervallet. CIBIC-Plus bedöms som ett kategoriskt betyg på sju poäng, som sträcker sig från en poäng 
på 1, vilket indikerar "markerad förbättring" till en poäng på 4, vilket indikerar "ingen förändring" till en poäng på 
7, vilket indikerar "markerad försämring". CIBIC-Plus har inte systematiskt jämförts direkt med bedömningar som 
inte använder information från vårdgivare (CIBIC) eller andra globala metoder.

Studieresultat

I denna studie randomiserades 677 patienter till en av följande två behandlingar: 
memantinhydroklorid förlängd frisättning 28 mg/dag eller placebo, medan de fortfarande fick en 
AChEI (antingen donepezil, galantamin eller rivastigmin).

Effekter på Severe Impairment Battery (SIB)

Figur 1 visar tidsförloppet för förändringen från baslinjen i SIB-poäng för de två behandlingsgrupperna som 
genomförde studiens 24 veckor. Efter 24 veckors behandling var den genomsnittliga skillnaden i SIB-
förändringspoäng för patienterna behandlade med memantinhydroklorid förlängd frisättning 28 mg/AChEI 
(kombinationsterapi) jämfört med patienterna på placebo/AChEI (monoterapi) 2,6 enheter. Med hjälp av en 
LOCF-analys var behandling med memantinhydroklorid förlängd frisättning 28 mg/AChEI statistiskt 
signifikant överlägsen placebo/AChEI.
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Figur 1: Tidsförlopp för förändringen från baslinjen i SIB-poäng för patienter som slutfört 24 veckors 
behandling.

Figur 2 visar de kumulativa procentsatserna av patienter från varje behandlingsgrupp som hade 
uppnått åtminstone måttet på förbättring i SIB-poäng som visas på X-axeln. Kurvorna visar att både 
patienter som tilldelats memantinhydroklorid förlängd frisättning 28 mg/AChEI och placebo/AChEI 
har ett brett spektrum av svar, men att memantinhydroklorid förlängd frisättning
28 mg/AChEI-gruppen är mer benägna att visa en förbättring eller en mindre minskning.
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Figur 2: Kumulativ procentandel av patienter som fullbordar 24 veckors dubbelblind behandling med 
specificerade förändringar från baslinjen i SIB-poäng.

Effekter på allvarligt försämrat batteri (SIB) i undergruppen av patienter på samtidig Donepezil-
terapi

Ungefär 68 % av patienterna som randomiserades till att få antingen memantinhydroklorid 28 mg förlängd 
frisättning eller placebo tog donepezil vid baslinjen och under hela studien. Vid 24 veckors behandling, hos 
patienter som samtidigt behandlades med donepezil, var den genomsnittliga skillnaden i SIB-förändringspoäng 
för memantinhydroklorid behandlade patienter med förlängd frisättning 28 mg jämfört med patienter på 
placebo (2,7 enheter) liknande den som observerades för hela studiepopulation (2,6 enheter).
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Effekter av läkarens intervjubaserade intryck av förändring Plus Caregiver Input (CIBIC-Plus)

Figur 3 visar tidsförloppet för CIBIC-Plus-poängen för patienter i de två behandlingsgrupperna som 
genomförde studiens 24 veckor. Efter 24 veckors behandling var den genomsnittliga skillnaden i CIBIC-
Plus-poängen för memantinhydroklorid-behandlade patienter med förlängd frisättning 28 mg/AChEI 
jämfört med patienterna på placebo/AChEI 0,3 enheter. Med hjälp av en LOCF-analys var behandling med 
memantinhydroklorid förlängd frisättning 28 mg/AChEI statistiskt signifikant överlägsen placebo/AChEI.

Figur 3: Tidsförlopp för CIBIC-Plus-poängen för patienter som slutfört 24 veckors behandling.

Figur 4 är ett histogram över den procentuella fördelningen av CIBIC-Plus-poäng som uppnåtts av patienter som 
tilldelats var och en av behandlingsgrupperna som fullbordade 24 veckors behandling.
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Figur 4: Fördelning av CIBIC-Plus-betyg vid vecka 24.

Effekter på CIBIC-Plus i undergruppen av patienter vid samtidig Donepezil-terapi

Ungefär 68 % av patienterna som randomiserades till att få antingen memantinhydroklorid förlängd 
frisättning 28 mg eller placebo tog donepezil vid baslinjen och under hela studien. Vid 24 veckors 
behandling, hos patienter som samtidigt fick donepezil, var medelskillnaden i CIBIC-Plus-poäng för 
memantinhydroklorid förlängd frisättning 28 mg-behandlade patienter jämfört med patienter på placebo 
(0,3 enheter) liknande den som observerades för hela studiepopulation (0,3 enheter).

Donepezilhydroklorid

Effektiviteten av donepezilhydroklorid som behandling för patienter med svår Alzheimers sjukdom 
baserades på resultaten från två dubbelblinda, placebokontrollerade studier.

6-månadersstudie av Donepezil Hydrochloride

Detta var en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie utförd i Sverige på patienter 
med sannolik eller möjlig Alzheimers sjukdom diagnostiserad enligt NINCDS-ADRDA och DSM-IV kriterier, 
MMSE: range of 1-10. Tvåhundrafyrtioåtta (248) patienter med svår Alzheimers sjukdom randomiserades 
till donepezilhydroklorid eller placebo. För patienter randomiserade till donepezilhydroklorid inleddes 
behandlingen med 5 mg en gång dagligen i 28 dagar och
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ökade sedan till 10 mg en gång dagligen. Vid slutet av den 6 månader långa behandlingsperioden fick 90,5 % av 
de donepezilhydrokloridbehandlade patienterna dosen 10 mg/dag. Medelåldern för patienterna var 84,9 år, med 
ett intervall på 59 till 99. Cirka 77 % av patienterna var kvinnor och 23 % var män. Nästan alla patienter var 
kaukasiska. Sannolik AD diagnostiserades hos majoriteten av patienterna (83,6 % av patienterna som 
behandlades med donepezilhydroklorid och 84,2 % av patienterna som behandlades med placebo).

Studieresultatmått

Effektiviteten av behandling med donepezilhydroklorid utvärderades med hjälp av en strategi för bedömning av 
dubbla resultat som utvärderade kognitiv funktion med hjälp av ett instrument utformat för mer nedsatta 
patienter och övergripande funktion genom vårdbedömd bedömning. Denna studie visade att patienter på 
donepezilhydroklorid upplevde signifikant förbättring av båda åtgärderna jämfört med placebo.

Förmågan hos donepezilhydroklorid att förbättra kognitiva prestationer utvärderades med SIB.

Daglig funktion bedömdes med hjälp av modifierad Alzheimers sjukdom Cooperative Study Activities 
of Daily Living Inventory for Severe Alzheimer's Disease (ADCS-ADL-severe). ADCS-ADLsevere kommer 
från Alzheimers Disease Cooperative Study Activities of Daily Living Inventory, som är ett omfattande 
batteri av ADL-frågor som används för att mäta patienters funktionella förmåga. Varje ADL-objekt 
bedöms från högsta nivå av oberoende prestanda till fullständig förlust. ADCS-ADL-svår är en 
undergrupp av 19 artiklar, inklusive bedömningar av patientens förmåga att äta, klä sig, bada, 
använda telefon, ta sig runt (eller resa) och utföra andra dagliga aktiviteter; den har validerats för 
bedömning av patienter med måttlig till svår demens. ADCS-ADL-severe har ett poängområde på 0 till 
54, med de lägre poängen som indikerar större funktionsnedsättning. Utredaren utför inventeringen 
genom att intervjua en vårdgivare, i denna studie en sjuksköterskepersonal, som är bekant med 
patientens funktion.

Effekter på SIB

Figur 5 visar tidsförloppet för förändringen från baslinjen i SIB-poäng för de två behandlingsgrupperna 
under studiens 6 månader. Efter 6 månaders behandling var den genomsnittliga skillnaden i SIB-
förändringspoäng för donepezilhydrokloridbehandlade patienter jämfört med patienter på placebo 5,9 
poäng. Donepezilhydrokloridbehandling var statistiskt signifikant överlägsen placebo.
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Figur 5. Tidsförlopp för förändringen från baslinjen i SIB-poäng för patienter som slutfört 6 månaders 
behandling.

Figur 6 illustrerar den kumulativa procentandelen av patienter från var och en av de två 
behandlingsgrupperna som uppnådde måttet på förbättring av SIB-poäng visat på X-axeln. Medan 
patienter som tilldelats både donepezilhydroklorid och placebo har ett brett spektrum av svar, visar 
kurvorna att donepezilhydrokloridgruppen är mer benägna att visa en större förbättring av kognitiv 
prestation.
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Figur 6. Kumulativ procentandel av patienter som fullföljer 6 månaders dubbelblind behandling med 
särskilda förändringar från baslinjen i SIB-poäng.
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Figur 7. Tidsförlopp för förändringen från baslinjen i ADCS-ADL-Severe Score för patienter som 
slutfört 6 månaders behandling.

Effekter på ADCS-ADL-svåra

Figur 7 illustrerar tidsförloppet för förändringen från baslinjen i ADCS-ADL-svåra poäng för 
patienter i de två behandlingsgrupperna under studiens 6 månader. Efter 6 månaders behandling 
var medelskillnaden i ADCS-ADL-svåra förändringspoäng för donepezilhydrokloridbehandlade 
patienter jämfört med patienter på placebo 1,8 poäng. Donepezilhydrokloridbehandling var 
statistiskt signifikant överlägsen placebo.

Figur 8 visar de kumulativa procenttalen av patienter från varje behandlingsgrupp med specificerade 
förändringar från ADCS-ADL-svåra poäng vid baslinjen. Även om både patienter som tilldelats 
donepezilhydroklorid och placebo har ett brett spektrum av svar, visar kurvorna att 
donepezilhydrokloridgruppen är mer benägna att visa en mindre minskning eller en förbättring.
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Figur 8. Kumulativ procentandel av patienter som fullföljer 6 månaders dubbelblind behandling med 
särskilda förändringar från baslinjen i ADCS-ADL-svåra poäng.

24-veckorsstudie av Donepezil Hydrochloride

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie utförd i Japan fick 325 patienter med svår 
Alzheimers sjukdom doser på 5 mg/dag eller 10 mg/dag av donepezilhydroklorid, administrerat en 
gång dagligen, eller placebo. Patienter som randomiserades till behandling med donepezilhydroklorid 
skulle uppnå sina tilldelade doser genom titrering, med början på 3 mg/dag, och sträcker sig över 
maximalt 6 veckor. Tvåhundrafyrtioåtta (248) patienter fullföljde studien, med liknande andelar 
patienter som fullföljde studien i varje behandlingsgrupp. De primära effektmåtten för denna studie 
var SIB och CIBIC-plus.

Efter 24 veckors behandling observerades statistiskt signifikanta behandlingsskillnader mellan dosen 
donepezilhydroklorid på 10 mg/dag och placebo på både SIB och CIBIC-plus. Dosen på 5 mg/dag av 
donepezilhydroklorid visade en statistiskt signifikant överlägsenhet gentemot placebo på SIB, men 
inte på CIBIC-plus.

16 HUR LEVERERAS/LAGRING OCH HANTERING

16.1 Hur levereras
14 mg/10 mg: Ljusgröna, ogenomskinliga kapslar med ett svart "FL 14/10" radiellt tryck. Flaska 
med 30:
Flaska med 90:

NDC# 0456-1214-30
NDC# 0456-1214-90

34

Referens-ID: 3678032



28 mg/10 mg: Blå, ogenomskinliga kapslar med ett svart "FL 28/10" radiellt tryck. Flaska 
med 30:
Flaska med 90:

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

16.2 Förvaring och hantering

Förvara vid 25°C (77°F); utflykter tillåtna mellan 15°C och 30°C (59°F och 86°F)[se USP-kontrollerad 
rumstemperatur]. Dispensera i en tät, ljusbeständig behållare, enligt definitionen i USP.

17 INFORMATION FÖR PATIENTRÅDGIVNING

Rekommendera patienten att läsa den FDA-godkända patientmärkningen (patientinformation).

Doseringsinformation
• Instruera patienter och vårdgivare att ta NAMZARIC endast en gång om dagen, enligt ordination[se 

Dosering och administrering (2.1)].

• Om en patient missar en singeldos av NAMZARIC, ska den patienten inte dubbla 
upp nästa dos. Nästa dos ska tas som planerat[se Dosering och administrering 
(2.1)].

• Instruera patienter och vårdgivare att NAMZARIC-kapslar ska sväljas hela. Alternativt 
kan NAMZARIC-kapslar öppnas och strö på äppelmos och hela innehållet ska 
konsumeras. Kapslarna ska inte delas, tuggas eller krossas. Varna patienter och 
vårdgivare att inte använda några kapslar av NAMZARIC som är skadade eller visar 
tecken på manipulering[se Dosering och administrering (2.2)].

Vanliga biverkningar
Informera patienter och vårdgivare att NAMZARIC kan orsaka huvudvärk, diarré, yrsel, anorexi, 
kräkningar, illamående och ekkymos[se Biverkningar (6.1)].

Tillverkad för:

Forest Pharmaceuticals, Inc. Dotterbolag till 
Forest Laboratories, LLC.

Tillverkad av:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Irland

Licensierad från Merz Pharma GmbH & Co. KGaA och Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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PATIENTINFORMATION

NAMZARIC [nam-ZAIR-ick]

(memantinhydroklorid förlängd frisättning och donepezilhydroklorid) kapslar

Läs denna patientinformation noggrant innan du får NAMZARIC och varje gång du får påfyllning. Denna 
information ersätter inte att prata med din läkare om ditt medicinska tillstånd eller din behandling.

Vad är NAMZARIC?

• NAMZARIC är ett receptbelagt läkemedel som används för att behandla måttlig till svår demens 
hos personer med Alzheimers sjukdom. NAMZARIC innehåller 2 läkemedel, memantin HCl, 
NMDA-receptorantagonist och donepezil HCl, acetylkolinesterashämmare. NAMAZARIC är för 
personer som kan ta vissa doser av memantin HCl och donepezil HCl.

• Det är inte känt om NAMZARIC är säkert och effektivt för barn.

Vem ska inte ta NAMZARIC?

Ta inte NAMZARIC om du:
• har en allergisk mot memantin HCl, donepezil HCl, läkemedel som innehåller piperidiner eller något 

av innehållsämnena i NAMZARIC. Se slutet av denna bipacksedel för en komplett lista över 
ingredienser i NAMZARIC.

Vad ska jag berätta för min läkare innan patienten tar NAMZARIC?

Innan du tar NAMZARIC,Berätta för din läkare om alla dina medicinska tillstånd, inklusive om du:

• har hjärtproblem inklusive oregelbundna, långsamma eller snabba hjärtslag
• har astma eller lungproblem
• har anfall
• har magsår
• har problem med urinblåsan eller njurarna
• har leverproblem
• ha kirurgiska, tandläkar- eller andra medicinska ingrepp planerade och anestesi kan användas
• har andra medicinska tillstånd
• är gravid eller planerar att bli gravid. Det är inte känt om NAMZARIC kan skada ett ofött barn.

• ammar eller planerar att amma. Det är inte känt om NAMZARIC går över i bröstmjölk. Tala med din 
läkare om det bästa sättet att mata ditt barn om du tar NAMZARIC.

Berätta för din läkare om alla läkemedel du tar, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, 
vitaminer och växtbaserade kosttillskott.

Vet vilka mediciner du tar. Håll en lista över dem för att visa din läkare eller apotekspersonal när du får ett 
nytt läkemedel.

Hur ska jag ta NAMZARIC?
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• Ta NAMZARIC exakt som din läkare säger åt dig att ta det.
• Ändra inte din dos eller sluta ta NAMZARIC utan att tala med din läkare.
• Ta NAMZARIC genom munnen 1 gång varje kväll innan du går och lägger dig.
• Ta NAMZARIC med eller utan mat.
• NAMZARIC kapslar kan öppnas och strös på äppelmos innan de sväljs. Strö all medicin i kapseln på 

äppelmosen.Låt blidela upp dosen.
• Om du inte öppnar och strör NAMZARIC-kapslar på äppelmos, måste NAMZARIC-kapslarna sväljas 

hela.Låt blidela, tugga eller krossa NAMZARIC-kapslar.
• Om du missar en dos, ta NAMZARIC vid nästa schemalagda dos.Låt blita2doser av NAMZARIC 

samtidigt.
• Låt blianvänd alla NAMZARIC-kapslar som är skadade eller visar tecken på manipulering.
• Om du tar för mycket NAMZARIC, ring din läkare eller Giftinformationscentralen på 

1-800-222-1222 eller gå till närmaste akutmottagning direkt.

Vilka är de möjliga biverkningarna av NAMZARIC?

NAMZARIC kan orsaka allvarliga biverkningar, inklusive:

• muskelproblem om du behöver bedövning
• långsam hjärtrytm och svimning.Detta händer oftare hos personer med hjärtproblem. Ring 

genast läkare om patienten svimmar medan du tar NAMZARIC.
• mer magsyra.Detta ökar risken för sår och blödningar, särskilt när du tar NAMZARIC. Risken är högre 

för patienter som hade sår eller tar aspirin eller andra NSAID.
• illamående och kräkningar
• svårt att kissa
• anfall
• förvärrade lungproblemhos personer med astma eller annan lungsjukdom.

De vanligaste biverkningarna av memantin HCl inkluderar:

• huvudvärk
• diarre
• yrsel

De vanligaste biverkningarna av donepezil inkluderar:

• diarre
• vill inte äta (anorexi)
• blåmärken

Tala om för din läkare om du har några biverkningar som stör dig eller inte försvinner. Dessa är inte alla 
möjliga biverkningar av NAMZARIC. För mer information, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 
1-800-FDA-1088.

Hur ska NAMZARIC förvaras?

Förvara NAMZARIC i rumstemperatur mellan 59°F och 86°F (15°C till 30°C). Kapslar ska förvaras i den 
ursprungliga receptbelagda behållaren eller annan ljusbeständig behållare.
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Allmän information om säker och effektiv användning av NAMZARIC

Läkemedel skrivs ibland ut för andra ändamål än de som anges i en patientinformationsbroschyr. Använd 
inte NAMZARIC för ett tillstånd som det inte ordinerats för. Ge inte NAMZARIC till andra personer, även 
om de har samma symtom som du har. Det kan skada dem.

Du kan fråga din apotekspersonal eller läkare om information om NAMZARIC som är skriven för 
vårdpersonal. För mer information, gå till www.NAMZARIC.com eller ring 1-800-678 1605.

Vilka är ingredienserna i NAMZARIC?

Aktiva ingredienser:memantinhydroklorid och donepezilhydroklorid

Inaktiva Ingredienser:sockersfärer, povidon, talk, hypromellos, polyetylenglykol, etylcellulosa, oljesyra, 
mellankedjiga triglycerider, laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, kolloidal 
kiseldioxid, magnesiumstearat. De hårda gelatinkapslarna innehåller titandioxid, gelatin och präglade 
med schellackglasyr och svart järnoxid; färgämnen är FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) och FD&C Blue 1 och gul 
järnoxid (14 mg/10 mg).

Denna patientinformation har godkänts av US Food and Drug Administration.

Godkänd: 2014/12

Tillverkad för:
Forest Pharmaceuticals, Inc. Dotterbolag till 
Forest Laboratories, LLC.

Tillverkad av:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Irland

Licensierad från Merz Pharma GmbH & Co. KGaA och Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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