
АКЦЕНТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИЗПИСВАНЕ Тези акценти не включват 
цялата информация, необходима за безопасно и ефективно използване на 
капсули NAMZARIC. Вижте пълната информация за предписване на 
NAMZARIC капсули.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ------------------- ----------- NAMZARIC е 
противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към мемантин 
хидрохлорид, донепезил хидрохлорид, пиперидинови производни или към всякакви 
ексципиенти, използвани във формулировката (4)

NAMZARIC (мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване и донепезил 
хидрохлорид) капсули, за перорална употреба
Първоначално одобрение от САЩ: 2014 г

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ -----------------------
• NAMZARIC вероятно ще преувеличи мускулната релаксация от сукцинилхолинов тип по 

време на анестезия (5.1)

• NAMZARIC може да има ваготонични ефекти върху синоатриалните и 

атриовентрикуларните възли, проявяващи се като брадикардия или сърдечен блок (5.2)

• Наблюдавайте пациентите за симптоми на активно или окултно стомашно-чревно 
кървене, особено тези с повишен риск от развитие на язви (5.3)

• NAMZARIC може да причини диария, гадене и повръщане (5.4)
• NAMZARIC може да причини запушване на изтичането на пикочния мехур (5.5)

• Състояния, които повишават pH на урината, могат да намалят елиминирането на 
мемантин с урината, което води до повишени плазмени нива на мемантин (5.5, 7.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА-------------------- -------- 
NAMZARIC е комбинация от мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване, 
антагонист на NMDA рецептора и донепезил хидрохлорид, инхибитор на 
ацетилхолинестеразата, показан за лечение на умерена до тежка деменция от типа 
на Алцхаймер при пациенти, стабилизирани при:
• мемантин хидрохлорид (10 mg два пъти дневно или 28 mg с удължено 

освобождаване веднъж дневно) и донепезил хидрохлорид 10 mg (1), или
• мемантин хидрохлорид (5 mg два пъти дневно или 14 mg с удължено 

освобождаване веднъж дневно) и донепезил хидрохлорид 10 mg (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ ------------------ ------------
• Най-честите нежелани реакции, възникващи с честота най-малко 5% и 

по-висока от плацебо с мемантин хидрохлорид с удължено 
освобождаване 28 mg/ден, са главоболие, диария и замаяност (6.1)

• Най-честите нежелани реакции, настъпващи с честота от най-малко 5% при 
пациенти, получаващи донепезил и с два или повече пъти по-висока честота на 
плацебо, включват диария, анорексия, повръщане, гадене и екхимоза (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ -----------------------
• Пациенти на мемантин хидрохлорид (10 mg два пъти дневно или 28 mg с удължено 

освобождаване веднъж дневно) и донепезил хидрохлорид 10 mg могат да преминат 
към NAMZARIC 28 mg/10 mg, приеман веднъж дневно вечер (2.1)

• NAMZARIC може да се приема със или без храна, цял или поръсен с ябълково 
пюре; не разделяйте, дъвчете или смачквайте (2.2)

• Тежко бъбречно увреждане: пациенти на мемантин хидрохлорид (5 mg два пъти дневно 
или 14 mg с удължено освобождаване веднъж дневно) и донепезил хидрохлорид 10 mg 
могат да преминат на NAMZARIC 14 mg/10 mg (2.3)

За да съобщите за ПОДОЗИРАНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ, свържете се с 
Forest Laboratories, LLC. на 1-800-678-1605 или на FDA на 1-800-FDA-1088 или 
www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НАРКОТИКИ------------------ -------------
• Комбинирана употреба с NMDA антагонисти: използвайте с повишено внимание (7.2)

• NAMZARIC може да повлияе на антихолинергичните лекарства (7.4)
• Едновременното приложение на сукцинилхолин, подобни невромускулни блокиращи 

средства или холинергични агонисти може да доведе до синергичен ефект (7.5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА--------------------- 
NAMZARIC капсули:
• 14 mg мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване и 10 mg 

донепезил хидрохлорид (3)
• 28 mg мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване и 10 mg 

донепезил хидрохлорид (3) Вижте 17 за ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ и етикетиране на 

пациентите, одобрено от FDA.

Ревизия: 12/2014
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ

1 ПОКАЗАНИЯ И УПОТРЕБА

NAMZARIC е показан за лечение на умерена до тежка деменция от типа на Алцхаймер при пациенти, 
стабилизирани при:

• мемантин хидрохлорид (10 mg два пъти дневно или 28 mg с удължено освобождаване веднъж дневно) и 
донепезил хидрохлорид 10 mg.

• мемантин хидрохлорид (5 mg два пъти дневно или 14 mg с удължено освобождаване веднъж дневно) и 
донепезил хидрохлорид 10 mg (при пациенти с тежко бъбречно увреждане).

2 ДОЗИРОВКА И ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1 Препоръчително дозиране

Пациенти, стабилизирани на мемантин хидрохлорид (10 mg два пъти дневно или 28 mg с удължено 
освобождаване веднъж дневно) и донепезил хидрохлорид 10 mg, могат да преминат на NAMZARIC 28 mg/10 mg, 
приеман веднъж дневно вечер. Пациентът трябва да започне NAMZARIC в деня след последната доза мемантин 
хидрохлорид и донепезил хидрохлорид, приложени поотделно.

Ако пациентът пропусне единична доза NAMZARIC, следващата доза трябва да се приеме по 
график, без да се удвоява дозата.

2.2 Административна информация

NAMZARIC може да се приема със или без храна. Капсулите NAMZARIC могат да се приемат непокътнати или 
могат да бъдат отворени, поръсени с ябълково пюре и поглъщани, без да се дъвчат. Трябва да се консумира 
цялото съдържание на всяка капсула NAMZARIC; дозата не трябва да се разделя.

Освен когато са отворени и поръсени с ябълково пюре, както е описано по-горе, капсулите NAMZARIC 
трябва да се поглъщат цели. Капсулите NAMZARIC не трябва да се разделят, дъвчат или смачкват.

2.3 Дозиране при пациенти с тежко бъбречно увреждане

Пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс 5-29 mL/min, въз основа на уравнението 
Cockcroft-Gault), стабилизирани с мемантин хидрохлорид (5 mg два пъти дневно или 14 mg удължено 
освобождаване веднъж дневно) и донепезил хидрохлорид 10 mg, могат да преминат на NAMZARIC 14 mg/10 mg, 
приеман веднъж дневно.

3 ДОЗИРОВКИ ФОРМИ И СИЛНИ СРЕДСТВА

NAMZARIC капсули:

• 14 mg мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване/10 mg донепезил хидрохлорид капсули са 
светлозелени, непрозрачни капсули с черен радиален отпечатък “FL 14/10”.
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• 28 mg мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване/10 mg донепезил хидрохлорид капсули са 
сини, непрозрачни капсули с черен радиален отпечатък “FL 28/10”.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

NAMZARIC е противопоказан при пациенти с известна свръхчувствителност към мемантин хидрохлорид, донепезил 

хидрохлорид, пиперидинови производни или към всякакви помощни вещества, използвани във формулировката.

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

5.1 Анестезия

Донепезил хидрохлорид, като инхибитор на холинестеразата, е вероятно да преувеличи мускулната релаксация от 
сукцинилхолин тип по време на анестезия.

5.2 Сърдечно-съдови състояния

Поради своето фармакологично действие инхибиторите на холинестеразата могат да имат ваготоничен ефект върху 
синоатриалните и атриовентрикуларните възли. Този ефект може да се прояви като брадикардия или сърдечен блок 
при пациенти както с, така и без известни основни нарушения на сърдечната проводимост. Съобщавани са епизоди 
на синкоп във връзка с употребата на донепезил хидрохлорид.

5.3 Пептична язва и стомашно-чревно кървене

Чрез основното си действие може да се очаква холинестеразните инхибитори да увеличат секрецията на 
стомашна киселина поради повишена холинергична активност. Клиничните проучвания на донепезил 
хидрохлорид в доза от 5 mg/ден до 10 mg/ден не показват повишение в сравнение с плацебо в честотата на 
пептична язва или стомашно-чревно кървене. Пациентите, лекувани с NAMZARIC, трябва да бъдат внимателно 
наблюдавани за симптоми на активно или окултно стомашно-чревно кървене, особено тези с повишен риск от 
развитие на язви, напр. тези с анамнеза за язвена болест или тези, приемащи едновременно нестероидни 
противовъзпалителни средства (НСПВС).

5.4 Гадене и повръщане

Донепезил хидрохлорид, когато се започне, като предсказуема последица от неговите фармакологични 
свойства, е доказано, че предизвиква диария, гадене и повръщане. Въпреки че в повечето случаи тези ефекти са 
били леки и преходни, понякога продължаващи една до три седмици и са отзвучали при продължителна 
употреба на донепезил хидрохлорид, пациентите трябва да бъдат наблюдавани внимателно в началото на 
лечението.

5.5 Урогенитални състояния

Въпреки че не са наблюдавани при клинични проучвания на донепезил хидрохлорид, холиномиметиците могат да причинят обструкция на 

изтичането на пикочния мехур.
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Състояния, които повишават pH на урината, могат да намалят елиминирането на мемантин с урината, което води до 

повишени плазмени нива на мемантин[виж Взаимодействия с лекарства (7.1)].

5.6 Припадъци

Смята се, че холиномиметиците, включително донепезил хидрохлорид, имат известен потенциал да причинят 
генерализирани конвулсии. Въпреки това, гърчовата активност също може да бъде проява на болестта на 
Алцхаймер.

5.7 Белодробни състояния

Поради тяхното холиномиметично действие, холинестеразните инхибитори трябва да се предписват с повишено 
внимание на пациенти с анамнеза за астма или обструктивна белодробна болест.

6 НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Следните сериозни нежелани реакции са разгледани по-долу и другаде в етикета.

• Сърдечно-съдови състояния[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.2)]

• Пептична язва и стомашно-чревно кървене[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.3)]
• Гадене и повръщане[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.4)]

• Уринарни състояния[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.5)]

• Припадъци[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.6)]

• Белодробни състояния[вижте Предупреждения и предпазни мерки (5.7)]

6.1 Опит от клинични изпитвания

Тъй като клиничните изпитвания се провеждат при много различни условия, честотата на нежеланите реакции, наблюдавана в 

клиничните изпитвания на лекарство, не може да бъде директно сравнена с честотата в клиничните изпитвания на друго лекарство и 

може да не отразява честотата, наблюдавана на практика.

Мемантин хидрохлорид

Мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване е оценен в двойно-сляпо, плацебо-контролирано 
проучване при 676 пациенти с умерена до тежка деменция от типа на Алцхаймер (341 пациенти, лекувани 
с мемантин 28 mg/дневна доза и 335 пациенти, лекувани с плацебо) за лечение период до 24 седмици. От 
рандомизираните пациенти, 236 лекувани с мемантин 28 mg/ден и 227 лекувани с плацебо са на стабилна 
доза донепезил в продължение на 3 месеца преди скрининга.

Нежелани реакции, водещи до прекратяване на лечението с мемантин хидрохлорид

В плацебо контролираното клинично изпитване на мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване, делът на 
пациентите в групата с доза от 28 mg/ден мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване и в групата на 
плацебо, които са преустановили лечението поради нежелани реакции, е 10% и 6%, съответно. Най-честата 
нежелана реакция в групата, лекувана с мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване, която е довела до 
прекратяване на лечението, е замаяност, при честота от 1,5%.
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Най-честите нежелани реакции с мемантин хидрохлорид

Най-честите нежелани реакции с мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване при пациенти с 
умерена до тежка болест на Алцхаймер, дефинирани като тези, възникващи с честота от най-малко 5% в 
групата с удължено освобождаване на мемантин хидрохлорид и с по-висока честота от плацебо, са били 
главоболие , диария и световъртеж.

В Таблица 1 са изброени нежеланите реакции, настъпили при честота ≥ 2% в групата, лекувана с мемантин 
хидрохлорид с удължено освобождаване и настъпили с честота, по-висока от плацебо.
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Маса 1: Нежелани реакции с мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване при пациенти с 
умерена до тежка болест на Алцхаймер

Плацебо

(n = 335)
%

Мемантин хидрохлорид
с удължено освобождаване

28 мг
(n = 341)

%

Нежелана реакция

Стомашно-чревни разстройства

диария 4 5
запек 1 3
Болка в корема 1 2
Повръщане 1 2
Инфекции и инвазии
Грип 3 4
Разследвания

Повишено тегло 1 3
Нарушения на опорно-двигателния апарат и съединителната тъкан

Болка в гърба 1 3
Нарушения на нервната система

главоболие 5 6
Световъртеж 1 5
Сомнолентност 1 3
Психиатрични разстройства

тревожност 3 4
депресия 1 3
Агресия 1 2
Бъбречни и пикочни нарушения

Уринарна инконтиненция 1 2
Съдови нарушения

Хипертония 2 4
Хипотония 1 2
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Донепезил хидрохлорид

Нежелани реакции, водещи до прекратяване на лечението с донепезил хидрохлорид

В контролирани клинични проучвания на донепезил хидрохлорид, процентът на прекратяване поради нежелани 
реакции при пациенти, лекувани с донепезил хидрохлорид, е приблизително 12%, в сравнение със 7% при 
пациенти, лекувани с плацебо. Най-честите нежелани реакции, водещи до прекратяване, дефинирани като тези, 
които се появяват при най-малко 2% от пациентите с донепезил хидрохлорид и при два или повече случаи, 
наблюдавани при плацебо, са анорексия (2%), гадене (2%), диария (2%) ) и инфекция на пикочните пътища (2%).

Най-честите нежелани реакции с донепезил хидрохлорид

Най-честите нежелани реакции, съобщени с донепезил хидрохлорид в контролирани клинични изпитвания при 
пациенти с тежка болест на Алцхаймер, дефинирани като тези, които се появяват с честота от най-малко 5% в 
групата на донепезил хидрохлорид и с два или повече пъти по-висока честота на плацебо, са диария, 
анорексия , повръщане, гадене и екхимоза. Най-честите нежелани реакции, съобщени при донепезил 
хидрохлорид в контролирани клинични проучвания при пациенти с лека до умерена болест на Алцхаймер, са 
безсъние, мускулни крампи и умора.

В Таблица 2 са изброени нежеланите реакции, настъпили с честота ≥ 2% в групата на донепезил хидрохлорид и с 
честота, по-висока от плацебо в контролирани проучвания при пациенти с тежка болест на Алцхаймер.

Таблица 2: Нежелани реакции при донепезил хидрохлорид при пациенти с тежка болест на Алцхаймер
заболяване

Донепезил хидрохлорид
10 mg/ден
(n = 501)

%

Плацебо
(n = 392)

%
Система на тялото/Нежелано събитие

Процент на пациентите с някакво нежелано събитие 73 81

Тяло като цяло

Злополука 12 13

Инфекция 9 11

главоболие 3 4

Болка 2 3

Болка в гърба 2 3

8

Референтен номер: 3678032



Таблица 2: Нежелани реакции при донепезил хидрохлорид при пациенти с тежка болест на Алцхаймер
заболяване

Треска 1 2

Болка в гърдите < 1 2

Сърдечносъдова система

Хипертония 2 3

Кръвоизлив 1 2

синкоп 1 2

Храносмилателната система

диария 4 10

Повръщане 4 8

анорексия 4 8

гадене 2 6

Хемична и лимфна система

Екхимоза 2 5

Метаболитни и хранителни системи

Повишена креатин фосфокиназа 1 3

Дехидратация 1 2

Хиперлипемия < 1 2

Нервна система

Безсъние 4 5

Враждебност 2 3

Нервност 2 3

Халюцинации 1 3

Сомнолентност 1 2

9

Референтен номер: 3678032



Таблица 2: Нежелани реакции при донепезил хидрохлорид при пациенти с тежка болест на Алцхаймер
заболяване

Световъртеж 1 2

депресия 1 2

Объркване 1 2

Емоционална лабилност 1 2

Разстройство на личността 1 2

Кожа и придатъци

екзема 2 3

Урогенитална система

Уринарна инконтиненция 1 2

6.2 Постмаркетингов опит

Следните нежелани реакции са установени по време на употребата на мемантин хидрохлорид и донепезил 
хидрохлорид след одобрение. Тъй като тези реакции се съобщават доброволно от популация с несигурен 
размер, не винаги е възможно надеждно да се оцени тяхната честота или да се установи причинно-следствена 
връзка с експозицията на лекарството.

Мемантин хидрохлорид

Остра бъбречна недостатъчност, агранулоцитоза, застойна сърдечна недостатъчност, хепатит, левкопения 
(включително неутропения), панкреатит, панцитопения, синдром на Стивънс Джонсън. суицидни мисли, 
тромбоцитопения и тромботична тромбоцитопенична пурпура.

Донепезил хидрохлорид

Коремна болка, възбуда, холецистит, объркване, гърчове, халюцинации, сърдечен блок (всички 
видове), хемолитична анемия, хепатит, хипонатриемия, невролептичен малигнен синдром, панкреатит 
и обрив.

7 ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

7.1 Употреба на мемантин с лекарства, които правят урината алкална

Клирънсът на мемантин е намален с около 80% при алкални условия на урината при рН 8. Следователно 
промените в рН на урината към алкалното състояние могат да доведат до натрупване на
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лекарство с възможно увеличаване на нежеланите реакции. pH на урината се променя от диетата, лекарствата (напр. 

инхибитори на карбоанхидразата, натриев бикарбонат) и клиничното състояние на пациента (напр. бъбречна тубулна 

ацидоза или тежки инфекции на пикочните пътища). Следователно мемантин трябва да се използва с повишено внимание 

при тези условия.

7.2 Използване на мемантин с други антагонисти на N-метил-D-аспартат (NMDA)

Комбинираната употреба на мемантин хидрохлорид с други NMDA антагонисти (амантадин, кетамин и 
декстрометорфан) не е била систематично оценявана и към такава употреба трябва да се подхожда с 
повишено внимание.

7.3 Ефект на други лекарства върху метаболизма на донепезил

Инхибитори на CYP3A4 (напр., кетоконазол) и CYP2D6 (напр. хинидин), инхибират метаболизма на 
донепезилинвитро. Не е известно дали има клиничен ефект на хинидин.
Индуктори на CYP3A4 (напр. фенитоин, карбамазепин, дексаметазон, рифампин и фенобарбитал) могат да 
увеличат скоростта на елиминиране на донепезил.

7.4 Употреба на Donepezil с антихолинергици

Поради механизма си на действие, холинестеразните инхибитори, включително донепезил хидрохлорид, имат 
потенциала да повлияят на активността на антихолинергичните лекарства.

7.5 Употреба на донепезил с холиномиметици и други инхибитори на холинестеразата

Може да се очаква синергичен ефект, когато инхибитори на холинестеразата, включително донепезил 
хидрохлорид, се прилагат едновременно със сукцинилхолин, подобни невромускулни блокери или 
холинергични агонисти като бетанехол.

8. ИЗПОЛЗВАНЕ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ ПОПУЛАЦИИ

8.1 Бременност

Бременност Категория C:

Няма адекватни и/или добре контролирани проучвания на NAMZARIC или неговите активни съставки 
(мемантин хидрохлорид и донепезил хидрохлорид) при бременни жени. NAMZARIC трябва да се използва по 
време на бременност само ако потенциалната полза оправдава потенциалния риск за плода.

Мемантин хидрохлорид

Мемантин, прилаган перорално на бременни плъхове и бременни зайци през периода на 
органогенезата, не е тератогенен до най-високите тествани дози (18 mg/kg/ден при плъхове и 30 
mg/kg/ден при зайци, които са съответно 6 и 21 пъти , дозата мемантин при максималната 
препоръчвана доза при хора [MRHD] NAMZARIC [28 mg/10 mg на ден] на mg/m2основа).
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Лека токсичност при майката, намалено тегло на малките и повишена честота на неокостенели шийни прешлени са 
наблюдавани при перорална доза от 18 mg/kg/ден в проучване, при което на плъхове е даван перорален мемантин, 
започвайки преди чифтосване и продължавайки през следродилния период. месечен цикъл. Лека токсичност при 
майката и намалено тегло на малките също са наблюдавани при тази доза в проучване, при което плъхове са лекувани 
от 15-ия ден на бременността до периода след раждането. Дозата без ефект за тези ефекти е 6 mg/kg, което е 2 пъти 
MRHD на NAMZARIC на mg/m2основа.

Донепезил хидрохлорид

Пероралното приложение на донепезил при бременни плъхове и зайци по време на периода на органогенеза 
не предизвиква тератогенни ефекти при дози до 16 mg/kg/ден (приблизително 15 пъти дозата на донепезил при 
MRHD на NAMZARIC на mg/m2база) и 10 mg/kg/ден (приблизително 7 пъти MRHD на mg/m2основа), съответно. 
Пероралното приложение на донепезил (1, 3, 10 mg/kg/ден) при плъхове по време на късна бременност и по 
време на кърмене до отбиване води до увеличаване на мъртвородените и намаляване на преживяемостта на 
потомството през следродилния ден 4 при най-високата доза. Дозата без ефект от 3 mg/kg/ден е приблизително 
3 пъти по-голяма от дозата на донепезил при MRHD на NAMZARIC на mg/m2основа.

8.3 Кърмещи майки

Не е известно дали мемантин или донепезил се екскретират в кърмата.Тъй като много 
лекарства се екскретират в кърмата, трябва да се внимава, когато NAMZARIC се прилага на 
кърмачка.

8.4 Педиатрична употреба

Безопасността и ефективността на NAMZARIC при педиатрични пациенти не са установени.

Мемантин не успя да демонстрира ефикасност в две 12-седмични контролирани клинични проучвания на 578 
педиатрични пациенти на възраст 6-12 години с разстройства от аутистичния спектър (ASD), включително 
аутизъм, разстройство на Аспергер и разстройство на первазивното развитие - неуточнено по друг начин (PDD-
NOS). Мемантин не е проучван при педиатрични пациенти на възраст под 6 или над 12 години. Лечението с 
мемантин е започнало с 3 mg/ден и дозата е ескалирана до целевата доза (базирана на теглото) до седмица 6. 
Перорални дози на мемантин 3, 6, 9 или 15 mg капсули с удължено освобождаване се прилагат веднъж дневно 
на пациентите с тегло съответно < 20 кг, 20-39 кг, 40-59 кг и ≥ 60 кг.

В рандомизирано, 12-седмично двойно-сляпо, плацебо-контролирано паралелно проучване (Проучване А) при 
пациенти с аутизъм, няма статистически значима разлика в общия необработен резултат по скалата за социална 
реакция (SRS) между пациенти, рандомизирани на мемантин (n= 54) и тези, рандомизирани на плацебо (n=53). В 
12-седмично, обогатено с отговора рандомизирано проучване на отнемане (Проучване B) при 471 пациенти с 
ASD, няма статистически значима разлика в загубата на процента на терапевтичен отговор между пациентите, 
рандомизирани да останат на пълна доза мемантин (n=153) и тези, рандомизирани да преминат към плацебо 
(n=158).
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Общият профил на безопасност на мемантин при педиатрични пациенти като цяло съответства на известния 
профил на безопасност при възрастни[вижте Нежелани реакции (6.1)].

В проучване А нежеланите реакции в групата на мемантин (n=56), които са съобщени при най-малко 5% от 
пациентите и най-малко два пъти по-висока от честотата на плацебо групата (N=58), са изброени в Таблица 3:

Таблица 3: Проучване A Често съобщавани нежелани реакции с честота ≥
5% и два пъти повече от плацебо

Нежелана реакция Мемантин
N=56

Плацебо
N=58

кашлица 8,9% 3,4%
Грип 7,1% 3,4%
ринорея 5,4% 0%
Възбуда 5,4% 1,7%

Преустановяване на лечението поради нежелани реакцииа

Агресия 3,6% 1,7%
Раздразнителност 1,8% 3,4%
а

Съобщавани нежелани реакции, водещи до прекратяване на лечението при повече от един пациент в 

двете групи на лечение.

Нежеланите реакции, съобщени при най-малко 5% от пациентите в 12-48-седмичното отворено проучване за 

идентифициране на отговорилите, за да се включат в проучване Б, са изброени в Таблица 4:

Таблица 4: 12-48-седмично отворено проучване, водещо до проучване Б. Обикновено

Съобщени нежелани реакции с честота ≥ 5%
Нежелана реакция Мемантин

N=903
главоболие 8,0%
Назофарингит 6,3%
Пирексия 5,8%
Раздразнителност 5,4%

Преустановяване на лечението поради нежелани реакцииа

Раздразнителност 1,2%
Агресия 1,0%
а

Най-малко 1% честота на нежелани реакции, водещи до преждевременно прекратяване.

В рандомизираното проучване за отнемане (Проучване B), нежеланата реакция при пациенти, рандомизирани на плацебо 

(n=160) и докладвана при най-малко 5% от пациентите и при два пъти по-висока честота от групата на лечение с пълна доза 

мемантин (n=157) беше раздразнителност (5,0% срещу 2,5%).

В проучване с ювенилни животни, мъжки и женски млади плъхове са приемали мемантин (15, 30 и 45 mg/kg/
ден), започвайки от 14 следродилния ден (PND) до PND 70. Телесното тегло е намалено при 45 mg/kg/ден . 
Забавяне на половото съзряване е отбелязано при мъжки и женски плъхове при дози ≥ 30 mg/kg/ден. Мемантин 
индуцира невронални лезии в няколко области на мозъка на PND 15 и 17 при дози ≥ 30 mg/kg/ден. Поведенческа 
токсичност (намаляване на процента на слуховия стрес
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привикване) е отбелязано за животни в групата с доза от 45 mg/kg/ден. Дозата от 15 mg/kg/дневна доза се 
счита за ниво без наблюдаван неблагоприятен ефект (NOAEL) за това проучване.

При второ проучване на токсичността при млади плъхове, мъжки и женски млади плъхове са приемали 
мемантин (1, 3, 8, 15, 30 и 45 mg/kg/ден), започвайки от 7-ми постнатален ден (PND) до PND 70. Поради ранното 
смъртност, свързана с мемантин, групите с дози от 30 и 45 mg/kg/ден бяха прекратени без допълнителна оценка. 
Мемантин индуцира апоптоза или невронална дегенерация в няколко области на мозъка на PND 8, 10 и 17 при 
доза от 15 mg/kg/ден. NOAEL за апоптоза и невронална дегенерация е 8 mg/kg/ден. Поведенческа токсичност 
(ефекти върху двигателната активност, привикването към слуховия стрес и ученето и паметта) е отбелязана при 
дози ≥ 3 mg/kg/ден по време на лечението, но не се наблюдава след спиране на лекарството. Следователно 
дозата от 1 mg/kg/ден се счита за NOAEL за невроповеденческия ефект в това проучване.

8.5 Гериатрична употреба

Мемантин хидрохлорид

По-голямата част от хората с болестта на Алцхаймер са на 65 и повече години. В клиничното проучване на 
мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване средната възраст на пациентите е приблизително 77 години; 
над 91% от пациентите са на възраст 65 години и повече, 67% са на възраст 75 години и повече, а 14% са на 
възраст 85 години и повече. Данните за ефикасност и безопасност, представени в раздела за клинични 
изпитвания, са получени от тези пациенти. Няма клинично значими разлики в повечето нежелани реакции, 
съобщени от пациенти ≥ 65 години и < 65 години.

Донепезил хидрохлорид

Средната възраст на пациентите, включени в клиничните проучвания с донепезил, е 73 години; 80% от тези 
пациенти са на възраст между 65 и 84 години и 49% от пациентите на 75 и повече години. Данните за 
ефикасност и безопасност, представени в раздела за клинични изпитвания, са получени от тези пациенти. Няма 
клинично значими разлики в повечето нежелани реакции, съобщени от пациентите
≥ 65 години и < 65 години.

8.6 Бъбречно увреждане

Препоръчва се намаляване на дозата при пациенти с тежко бъбречно увреждане[вижте Дозировка и 
приложение (2.3) и Клинична фармакология (12.3)]. Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с 
леко или умерено бъбречно увреждане.

8.7 Чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти с леко или умерено чернодробно 
увреждане. NAMZARIC не е проучван при пациенти с тежко чернодробно увреждане[виж 
Клинична фармакология (12.3)].
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10 ПРЕДОЗИРАНЕ

Мемантин хидрохлорид и донепезил хидрохлорид са двете активни съставки на NAMZARIC. Не е известен 
специфичен антидот за предозиране на мемантин хидрохлорид; обаче, елиминирането на мемантин може да се 
увеличи чрез подкиселяване на урината. Третични антихолинергици като атропин могат да се използват като 
антидот при предозиране на донепезил хидрохлорид. При лечение на случаи на предозиране, имайте предвид 
възможността за участие на множество лекарства. В случай на предозиране, обадете се на Центъра за контрол на 
отравянията на 1-800-222-1222 за най-новата препоръка. Като цяло трябва да се използват поддържащи мерки, а 
лечението трябва да бъде симптоматично.

Мемантин хидрохлорид

Признаците и симптомите, които най-често придружават предозиране с други формулировки на мемантин в 
клинични проучвания и от световен маркетингов опит, самостоятелно или в комбинация с други лекарства и/
или алкохол, включват възбуда, астения, брадикардия, объркване, кома, замаяност, промени в ЕКГ, повишени 
кръвно налягане, летаргия, загуба на съзнание, психоза, безпокойство, забавено движение, сомнолентност, 
ступор, нестабилна походка, зрителни халюцинации, световъртеж, повръщане и слабост. Най-голямото известно 
поглъщане на мемантин в света е 2 грама при индивид, който е приемал мемантин заедно с неуточнени 
антидиабетни лекарства. Този човек изпитва кома, диплопия и възбуда, но впоследствие се възстановява.

Един пациент, участващ в клинично изпитване с удължено освобождаване на мемантин хидрохлорид, неволно е 
приемал 112 mg мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване дневно в продължение на 31 дни и е имал 
повишена серумна пикочна киселина, повишена серумна алкална фосфатаза и нисък брой тромбоцити.

Не са отбелязани смъртни случаи при предозиране само на мемантин. Много рядко се съобщава 
за фатален изход, когато мемантин е бил погълнат като част от предозиране с множество 
лекарства; в тези случаи връзката между мемантин и фатален изход е неясна.

Донепезил хидрохлорид

Предозирането с инхибитори на холинестеразата може да доведе до холинергична криза, 
характеризираща се с тежко гадене, повръщане, слюноотделяне, изпотяване, брадикардия, 
хипотония, респираторна депресия, колапс и конвулсии. Възможно е увеличаване на 
мускулната слабост и може да доведе до смърт, ако са включени дихателните мускули. Третични 
антихолинергици като атропин могат да се използват като антидот при предозиране на 
донепезил хидрохлорид. Препоръчва се интравенозен атропин сулфат, титриран до ефект: 
начална доза от 1,0 до 2,0 mg IV с последващи дози въз основа на клиничния отговор. 
Съобщени са атипични реакции в кръвното налягане и сърдечната честота при други 
холиномиметици, когато се прилагат едновременно с кватернерни антихолинергици като 
гликопиролат.

Свързаните с дозата признаци на токсичност при животни включват намалено спонтанно движение, легнало 
положение, залитаща походка, сълзене, клонични конвулсии, потиснато дишане, слюноотделяне, миоза, тремор, 
фасцикулация и по-ниска температура на телесната повърхност.
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11 ОПИСАНИЕ

Капсулите NAMZARIC съдържат мемантин, перорално активен NMDA рецепторен антагонист, като 
хидрохлоридна сол и донепезил, обратим инхибитор на ензима ацетилхолинестераза, като 
хидрохлоридна сол.

Мемантин хидрохлорид

Химичното наименование на мемантин хидрохлорид е 1-амино-3,5-диметиладамантан 
хидрохлорид със следната структурна формула:

Молекулната формула е C12Х21N•хидрохлорид и молекулното тегло е 215,76. Мемантин 
хидрохлоридът се среща като фин бял до почти бял прах.

Донепезил хидрохлорид

Химичното наименование на донепезил хидрохлорид е 2,3-дихидро-5,6-диметокси-2-[[1-
(фенилметил)-4-пиперидинил]метил]-1Н-инден-1-он хидрохлорид.

Молекулната формула е C24Х29НЕ3•хидрохлорид и молекулното тегло е 415,96. Донепезил 
хидрохлорид е бял кристален прах.

НАМЗАРИЧ

NAMZARIC се предлага като капсули за перорално приложение, съдържащи 14 mg мемантин хидрохлорид с 
удължено освобождаване и 10 mg донепезил хидрохлорид (14 mg/10 mg) или 28 mg мемантин хидрохлорид 
с удължено освобождаване и 10 mg донепезил хидрохлорид (28 mg/10 mg).
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Всички дози NAMZARIC съдържат следните неактивни съставки: захарни сфери, повидон, талк, 
хипромелоза, полиетилен гликол, етилцелулоза, олеинова киселина, средноверижни триглицериди, 
лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, царевично нишесте, колоиден силициев диоксид. 
Твърдите желатинови капсули съдържат титанов диоксид, желатин, шеллак глазура и черен железен 
оксид; оцветителите са FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) и FD&C Blue 1 и жълт железен оксид (14 mg/10 mg).

12 КЛИНИЧНА ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизъм на действие

Капсулите NAMZARIC съдържат две одобрени лекарства: мемантин хидрохлорид с удължено 
освобождаване и донепезил хидрохлорид. Предполага се, че всяко от тези лекарства има различен 
механизъм при болестта на Алцхаймер.

Мемантин

Предполага се, че постоянното активиране на NMDA рецепторите на централната нервна система от 
възбуждащата аминокиселина глутамат допринася за симптоматиката на болестта на Алцхаймер. Предполага 
се, че мемантинът упражнява терапевтичния си ефект чрез действието си като неконкурентен (отворен канал) 
антагонист на NMDA рецептора с нисък до умерен афинитет, който се свързва предимно с управляваните от 
NMDA рецептора катионни канали. Няма доказателства, че мемантин предотвратява или забавя 
невродегенерацията при пациенти с болестта на Алцхаймер.

Донепезил

Съвременните теории за патогенезата на когнитивните признаци и симптоми на болестта на Алцхаймер 
приписват някои от тях на дефицит на холинергична невротрансмисия. Предполага се, че донепезил 
упражнява терапевтичния си ефект чрез засилване на холинергичната функция. Това се постига чрез 
повишаване на концентрацията на ацетилхолин в централната нервна система чрез обратимо инхибиране на 
неговата хидролиза от ацетилхолинестераза. Няма доказателства, че донепезил предотвратява или забавя 
невродегенерацията при пациенти с болест на Алцхаймер.

12.3 Фармакокинетика

НАМЗАРИЧ

NAMZARIC е биоеквивалентен на едновременното приложение на индивидуален мемантин хидрохлорид с 
удължено освобождаване и донепезил хидрохлорид.

Експозиция (AUC и Cмакс) на мемантин и донепезил след прилагане на NAMZARIC на хранен или гладен е бил 
подобен. Освен това, експозицията на мемантин и донепезил след приложение на NAMZARIC като 
непокътната капсула или съдържанието на капсулата, поръсено върху ябълково пюре, е сходно при здрави 
индивиди.

Мемантин хидрохлорид
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Мемантин се абсорбира добре след перорално приложение и има линейна фармакокинетика в рамките на 
терапевтичния дозов диапазон. Екскретира се предимно непроменен с урината и има терминален елиминационен 
полуживот от около 60-80 часа. В проучване, сравняващо 28 mg мемантин хидрохлорид веднъж дневно с удължено 
освобождаване с 10 mg мемантин хидрохлорид два пъти дневно, Cмакси AUC0-24

стойностите са били съответно с 48% и 33% по-високи за режима на дозиране на мемантин хидрохлорид с 
удължено освобождаване.

Абсорбция

След многократно приложение на мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване, пиковите концентрации 
на мемантин настъпват около 9-12 часа след дозата. Няма разлика в усвояването на мемантин хидрохлорид с 
удължено освобождаване, когато капсулата се приема непокътната или когато съдържанието се поръсва върху 
ябълков сос.

След прилагане на еднократна доза няма разлика в експозицията на мемантин, въз основа на Cмаксили 
AUC, за мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване, когато лекарственият продукт се прилага с 
храна или на празен стомах. Въпреки това, пиковите плазмени концентрации се постигат около 18 часа 
след прием с храна спрямо приблизително 25 часа след приложение на празен стомах.

Разпределение

Средният обем на разпределение на мемантин е 9-11 L/kg и свързването с плазмените протеини е ниско (45%).

Метаболизъм

Мемантинът претърпява частичен чернодробен метаболизъм. Чернодробната микрозомална ензимна 
система CYP450 не играе значителна роля в метаболизма на мемантина.

Елиминиране

Мемантинът се екскретира предимно с урината, непроменен и има краен елиминационен полуживот от около 
60-80 часа. Около 48% от приложеното лекарство се екскретира непроменено с урината; остатъкът се превръща 
предимно в три полярни метаболита, които притежават минимална антагонистична активност на NMDA 
рецептора: N-глюкуронидния конюгат, 6-хидрокси мемантин и
1-нитрозо-деаминиран мемантин. Общо 74% от приложената доза се екскретира като сума от изходното 
лекарство и N-глюкуронидния конюгат. Бъбречният клирънс включва активна тубулна секреция, умерена 
от pH-зависима тубулна реабсорбция.

Фармакокинетика при специални популации

Бъбречна недостатъчност

Фармакокинетиката на мемантин е оценена след еднократно перорално приложение на 20 mg 
мемантин хидрохлорид при 8 пациенти с леко бъбречно увреждане (креатининов клирънс, CLcr,
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> 50 – 80 mL/min), 8 субекта с умерено бъбречно увреждане (CLcr 30 – 49 mL/min), 7 субекта с тежко 
бъбречно увреждане (CLcr 5 – 29 mL/min) и 8 здрави лица (CLcr > 80 mL/ min) съвпадат възможно най-
близо по възраст, тегло и пол на субектите с бъбречно увреждане. Средна AUC0-∞се увеличава с 4%, 
60% и 115% при пациенти с леко, умерено и тежко бъбречно увреждане, съответно, в сравнение със 
здрави индивиди. Терминалният елиминационен полуживот се е увеличил с 18%, 41% и 95% при 
пациенти с леко, умерено и тежко бъбречно увреждане, съответно, в сравнение със здрави индивиди
[вижте Дозировка и приложение (2.3) и Употреба при специфични популации (8.6)].

Чернодробно увреждане

Фармакокинетиката на мемантин е оценена след прилагане на единични перорални дози от 20 mg при 8 
субекта с умерено чернодробно увреждане (Child-Pugh Class B, резултат 7-9) и 8 субекта, които отговарят на 
възрастта, пола и теглото на лица с чернодробно увреждане. Няма промяна в експозицията на мемантин 
(въз основа на Cмакси AUC) при пациенти с умерено чернодробно увреждане в сравнение със здрави 
индивиди. Въпреки това, терминалният елиминационен полуживот се увеличава с около 16% при 
пациенти с умерено чернодробно увреждане в сравнение със здрави индивиди. Фармакокинетиката на 
мемантин не е оценявана при пациенти с тежко чернодробно увреждане.

Пол

След многократно приложение на мемантин хидрохлорид 20 mg дневно, жените са имали около 
45% по-висока експозиция от мъжете, но няма разлика в експозицията, когато се вземе предвид 
телесното тегло.

Възрастен

Фармакокинетиката на мемантин при млади и по-възрастни лица е сходна.

Лекарствени взаимодействия

Използвайте с инхибитори на холинестеразата

Едновременното приложение на мемантин с AChE инхибитора донепезил хидрохлорид не повлиява фармакокинетиката 
на двете съединения. Освен това мемантинът не повлиява инхибирането на AChE от донепезил. В 24-седмично 
контролирано клинично проучване при пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер, профилът на нежеланите 
събития, наблюдаван при комбинация от мемантин с незабавно освобождаване и донепезил, е подобен на този на 
донепезил самостоятелно.

Ефект на мемантин върху метаболизма на други лекарства

Инвитропроучвания, проведени с маркерни субстрати на ензими CYP450 (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) показват минимално инхибиране на тези ензими от мемантин. В допълнение,инвитро 
проучванията показват, че при концентрации, надвишаващи тези, свързани с ефикасността, мемантинът не 
индуцира изоензимите на цитохром Р450 CYP1A2, -2C9, -2E1 и -3A4/5. Не се очакват фармакокинетични 
взаимодействия с лекарства, метаболизирани от тези ензими.
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Фармакокинетичните проучвания оценяват потенциала на мемантин за взаимодействие с варфарин и 
бупропион. Мемантин не повлиява фармакокинетиката на субстрата на CYP2B6 бупропион или неговия 
метаболит хидроксибупропион. Освен това, мемантин не повлиява фармакокинетиката или 
фармакодинамиката на варфарин, както е оценено чрез протромбин INR.

Ефект на други лекарства върху мемантин

Мемантинът се елиминира предимно чрез бъбреците и не се очаква лекарства, които са субстрати и/или 
инхибитори на системата CYP450, да променят фармакокинетиката на мемантин. Еднократна доза бупропион 
не повлиява фармакокинетиката на мемантин в стационарно състояние.

Лекарства, елиминирани чрез бъбречни механизми

Тъй като мемантинът се елиминира отчасти чрез тубулна секреция, едновременното приложение на лекарства, 
които използват същата бъбречна катионна система, включително хидрохлоротиазид (HCTZ), триамтерен (TA), 
метформин, циметидин, ранитидин, хинидин и никотин, може потенциално да доведе до промени в плазмените 
нива на двата агента. Въпреки това, едновременното приложение на мемантин хидрохлорид и HCTZ/TA не 
повлиява бионаличността нито на мемантин, нито на TA, а бионаличността на HCTZ намалява с 20%. В 
допълнение, едновременното приложение на мемантин хидрохлорид с антихипергликемичното лекарство 
Glucovance-(глибурид и метформин хидрохлорид) не повлияват фармакокинетиката на мемантин, метформин и 
глибурид. Освен това мемантинът не променя ефекта на Glucovance за понижаване на серумната глюкоза-, което 
показва липсата на фармакодинамично взаимодействие.

Лекарства, силно свързани с плазмените протеини

Тъй като свързването на мемантина с плазмените протеини е ниско (45%), взаимодействието с лекарства, които са 
силно свързани с плазмените протеини, като варфарин и дигоксин, е малко вероятно.

Донепезил хидрохлорид

Фармакокинетиката на донепезил е линейна в дозов диапазон от 1-10 mg, приложен веднъж дневно. 
Скоростта и степента на абсорбция на таблетките донепезил хидрохлорид не се влияят от храната.

Донепезил се абсорбира с относителна перорална бионаличност от 100% и достига пикови плазмени 
концентрации за 3 до 4 часа.

Елиминационният полуживот на донепезил е около 70 часа, а средният привиден плазмен клирънс (Cl/F) е 0,13 – 
0,19 L/hr/kg. След многократно приложение донепезил се натрупва в плазмата 4-7 пъти и стационарно 
състояние се достига в рамките на 15 дни. Обемът на разпределение в стационарно състояние е 12 - 16 L/kg. 
Донепезил се свързва приблизително в 96% с човешките плазмени протеини, главно с албумини (около 75%) и 
алфа-1-кисел гликопротеин (около 21%) в диапазона на концентрация от 2-1000 ng/mL.

Донепезил се екскретира с урината непокътнат и се метаболизира екстензивно до четири основни 
метаболита, два от които са известни като активни и редица второстепенни метаболити, не всички от 
които са идентифицирани. Донепезил се метаболизира от CYP 450 изоензими 2D6 и 3A4 и
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претърпява глюкурониране. След прилагане на14С-белязан донепезил, плазмената радиоактивност, изразена 
като процент от приложената доза, присъства предимно като непокътнат донепезил (53%) и като 6-О-дезметил 
донепезил (11%), за който се съобщава, че инхибира AChE на същото степен като донепезилинвитрои е открит в 
плазмата при концентрации, равни на около 20% донепезил. Приблизително 57% и 15% от общата 
радиоактивност се открива съответно в урината и изпражненията за период от 10 дни, докато 28% остават 
невъзстановени, като около 17% от дозата на донепезил се открива в урината като непроменено лекарство. 
Изследването на ефекта на генотипа CYP2D6 при пациенти с Алцхаймер показва разлики в стойностите на 
клирънса между подгрупите на генотипа на CYP2D6. В сравнение с екстензивните метаболизатори, слабите 
метаболизатори имат 31,5% по-бавен клирънс, а свръхбързите метаболизатори имат 24% по-бърз клирънс. Тези 
резултати предполагат, че CYP2D6 има второстепенна роля в метаболизма на донепезил.

Бъбречна недостатъчност

В проучване на 11 пациенти с умерено до тежко бъбречно увреждане (CLcr < 18 mL/min/ 1,73 m2) клирънсът 
на донепезил хидрохлорид не се различава от 11 здрави индивиди, съответстващи на възрастта и пола.

Чернодробно заболяване

В проучване на 10 пациенти със стабилна алкохолна цироза, клирънсът на донепезил хидрохлорид е 
намален с 20% в сравнение с 10 здрави лица, съответстващи на възрастта и пола.

възраст

Не е провеждано официално фармакокинетично проучване за изследване на възрастовите различия във 
фармакокинетиката на донепезил хидрохлорид. Популационният фармакокинетичен анализ предполага, че 
клирънсът на донепезил при пациенти намалява с нарастване на възрастта. В сравнение с 65-годишните 
пациенти, 90-годишните субекти имат 17% намаление в клирънса, докато 40-годишните субекти имат 33% 
увеличение на клирънса. Ефектът на възрастта върху клирънса на донепезил може да не е клинично значим.

Пол и раса

Не е провеждано специфично фармакокинетично проучване за изследване на ефектите на пола и расата върху 
разпределението на донепезил хидрохлорид. Въпреки това, ретроспективният фармакокинетичен анализ и 
популационният фармакокинетичен анализ на плазмените концентрации на донепезил, измерени при 
пациенти с болестта на Алцхаймер, показват, че полът и расата (японци и бяла раса) не повлияват клирънса на 
донепезил хидрохлорид до важна степен.

Телесно тегло

Наблюдава се връзка между телесното тегло и клирънса. В диапазона на телесно тегло от 50 kg 
до 110 kg клирънсът се увеличава от 7,77 L/h на 14,04 L/h, със стойност от 10 L/h за индивиди от 
70 kg.
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Лекарствени взаимодействия

Ефект на донепезил хидрохлорид върху метаболизма на други лекарства

Неin vivoклинични проучвания са изследвали ефекта на донепезил хидрохлорид върху клирънса на лекарства, 
метаболизирани от CYP3A4 (напр. цизаприд, терфенадин) или от CYP2D6 (напр. имипрамин). Въпреки това,инвитро
проучванията показват ниска скорост на свързване с тези ензими (средно Ki около 50-130 µM), което, като се имат 
предвид терапевтичните плазмени концентрации на донепезил (164 nM), показва малка вероятност от интерференция. 
Базиран наинвитропроучвания, донепезил показва малко или никакви доказателства за директно инхибиране на 
CYP2B6, CYP2C8 и CYP2C19 при клинично значими концентрации.

Не е известно дали донепезил хидрохлорид има потенциал за ензимна индукция. Официалните 
фармакокинетични проучвания оценяват потенциала на донепезил хидрохлорид за взаимодействие 
с теофилин, циметидин, варфарин, дигоксин и кетоконазол. Не са наблюдавани ефекти на донепезил 
хидрохлорид върху фармакокинетиката на тези лекарства.

Ефект на други лекарства върху метаболизма на донепезил хидрохлорид

Слаб ефект на инхибиторите на CYP2D6 е идентифициран при популационен фармакокинетичен анализ на 
плазмените концентрации на донепезил, измерени при пациенти с болест на Алцхаймер. Клирънсът на 
донепезил е намален с приблизително 17% при пациенти, приемащи 10 или 23 mg в комбинация с известен 
инхибитор на CYP2D6. Този резултат е в съответствие със заключението, че CYP2D6 е второстепенен 
метаболитен път на донепезил.

Официалните фармакокинетични проучвания показват, че метаболизмът на донепезил хидрохлорид не се 
повлиява значително от едновременното приложение на дигоксин или циметидин.

Анинвитропроучване показа, че донепезил не е субстрат на Р-гликопротеин.

Лекарства, силно свързани с плазмените протеини

Извършени са проучвания за изместване на лекарстваинвитромежду това силно свързано лекарство 
(96%) и други лекарства като фуроземид, дигоксин и варфарин. Донепезил хидрохлорид в концентрации 
от 0,3-10 микрограма/mL не повлиява свързването на фуросемид (5 микрограма/mL), дигоксин (2 ng/mL) и 
варфарин (3 микрограма/mL) с човешки албумин. По подобен начин, свързването на донепезил 
хидрохлорид с човешки албумин не се повлиява от фуроземид, дигоксин и варфарин.

13 НЕКЛИНИЧНА ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенеза, мутагенеза, увреждане на плодовитостта

Мемантин

Няма доказателства за канцерогенност в 113-седмично перорално проучване при мишки при дози до
40 mg/kg/ден (7 пъти дозата на мемантин при максималната препоръчителна доза при хора [MRHD] 
NAMZARIC [28 mg/10 mg] на mg/m2основа). Също така няма доказателства за канцерогенност в
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плъхове, приемани перорално до 40 mg/kg/ден в продължение на 71 седмици, последвани от 20 mg/kg/ден (14 и 
7 пъти MRHD на mg/m2база, съответно) до 128 седмици.

Мемантинът не дава доказателства за генотоксичен потенциал, когато е оценен винвитро
S. typhimuriumилиЕ. coliанализ на обратна мутация, anинвитроТест за хромозомни аберации в човешки лимфоцити, an
in vivoцитогенетичен анализ за увреждане на хромозомите при плъхове, иin vivoмикронуклеусен анализ на мишка. 
Резултатите бяха двусмислени винвитроанализ на генна мутация с използване на клетки от китайски хамстер V79.

Не е наблюдавано увреждане на фертилитета или репродуктивната функция при плъхове, прилагани до 18 mg/
kg/ден (6 пъти дозата на мемантин при MRHD на NAMZARIC на mg/m2основа) перорално от 14 дни преди 
чифтосването през бременността и лактацията при женските или 60 дни преди чифтосването при мъжките.

Донепезил

Не са получени доказателства за канцерогенен потенциал при 88-седмично проучване за канцерогенност на 
донепезил, проведено при мишки при перорални дози до 180 mg/kg/ден (приблизително 90 пъти дозата на 
донепезил при MRHD на NAMZARIC на mg/m2база), или в 104-седмично проучване за канцерогенност при 
плъхове при перорални дози до 30 mg/kg/ден (приблизително 30 пъти дозата на донепезил при MRHD на 
NAMZARIC на mg/m2основа).

Донепезил е отрицателен при набор от тестове за генотоксичност (инвитробактериална обратна 
мутация, инвитромиши лимфомт.к,инвитрохромозомна аберация иin vivoмиши микроядра).

Донепезил няма ефект върху фертилитета при плъхове при перорални дози до 10 mg/kg/ден 
(приблизително 10 пъти дозата на донепезил при MRHD на NAMZARIC на mg/m2основа), когато се прилага 
на мъжки и женски преди и по време на чифтосване и продължава при женски чрез имплантиране.

13.2 Токсикология и/или фармакология при животни

Мемантин индуцира невронални лезии (вакуолация и некроза) в мултиполярните и пирамидални клетки в 
кортикални слоеве III и IV на задния цингулат и ретросплениалните неокортици при плъхове, подобни на тези, за 
които е известно, че се срещат при гризачи, прилагани други NMDA рецепторни антагонисти. След еднократна доза 
мемантин се наблюдават лезии. В проучване, в което на плъхове са били давани дневни перорални дози мемантин 
в продължение на 14 дни, дозата без ефект за невронална некроза е била 4 пъти по-висока от дозата на мемантин 
при MRHD на NAMZARIC на mg/m2основа.

При проучвания за невротоксичност при остра и многократна доза при женски плъхове, пероралното 
приложение на мемантин и донепезил в комбинация е довело до повишена честота, тежест и разпределение на 
невродегенерацията в сравнение с мемантин самостоятелно. Нивата без ефект на комбинацията са свързани с 
клинично значими плазмени експозиции на мемантин и донепезил.

Значението на тези открития за хората е неизвестно.
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14 КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Ефективността на NAMZARIC като лечение на пациенти с умерена до тежка болест на Алцхаймер беше 
установена чрез демонстриране на биоеквивалентността на NAMZARIC с едновременно прилагани 
мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване и донепезил хидрохлорид[виж Клинична 
фармакология (12.3)].

Мемантин хидрохлорид

Ефективността на мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване като лечение за пациенти с умерена до тежка 
болест на Алцхаймер, когато се прилага едновременно с инхибитори на ацетилхолинестеразата, включително 
донепезил хидрохлорид, се основава на резултатите от двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване.

24-седмично проучване на мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване

Това беше рандомизирано, двойно-сляпо клинично изследване при 677 амбулаторни пациенти с умерена до 
тежка болест на Алцхаймер (диагностицирана по критерии DSM-IV и критерии NINCDS-ADRDA за AD с 
Минимален преглед на психичното състояние [MMSE] резултат ≥ 3 и ≤ 14 при скрининг и изходно ниво), 
получаващи терапия с инхибитор на ацетилхолинестеразата (AChEI) в стабилна доза в продължение на 3 
месеца преди скрининга. Приблизително 68% от пациентите са получавали донепезил като AChEI. Средната 
възраст на пациентите, участващи в това проучване, е 76,5 години, с диапазон от 49-97 години. Приблизително 
72% от пациентите са жени и 94% са кавказки.

Мерки за резултатите от проучването

Ефективността на мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване беше оценена в това проучване, като се 
използват съпътстващите параметри за ефикасност на батерията за тежко увреждане (SIB) и впечатлението за 
промяна на базата на интервю на клинициста (CIBIC-Plus).

Способността на мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване да подобри когнитивното представяне беше 
оценена с батерията за тежко увреждане (SIB), многокомпонентен инструмент, който е валидиран за оценка на 
когнитивната функция при пациенти с умерена до тежка деменция. SIB изследва избрани аспекти на 
когнитивното представяне, включително елементи на внимание, ориентация, език, памет, визуално-
пространствени способности, конструкция, практика и социално взаимодействие. Диапазонът на оценка на SIB е 
от 0 до 100, като по-ниските резултати показват по-голямо когнитивно увреждане.

Способността на мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване да произвежда цялостен клиничен ефект 
беше оценена с помощта на впечатлението за промяна, базирано на интервю на клинициста, което изискваше 
използването на информация за болногледачи, CIBIC-Plus. CIBIC-Plus не е единичен инструмент и не е 
стандартизиран инструмент като ADCS-ADL или SIB. Клиничните изпитвания за изследвани лекарства са 
използвали различни CIBIC формати, всеки различен по отношение на дълбочина и структура. Като такива, 
резултатите от CIBIC-Plus отразяват клиничния опит от изпитването или проучванията, в които е бил използван, 
и не могат да бъдат сравнени директно с резултатите от оценките на CIBIC-Plus от други клинични проучвания. 
CIBIC-Plus, използван в това проучване, беше структуриран инструмент, базиран на изчерпателна оценка на 
изходното ниво и следващите времеви точки на четири области:
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(включително дейности от ежедневния живот), когнитивни и поведенчески. Той представлява оценката на 
квалифициран клиницист, използващ валидирани скали, базирани на неговото/нейното наблюдение по време 
на интервю с пациента, в комбинация с информация, предоставена от болногледач, запознат с поведението на 
пациента през определения интервал. CIBIC-Plus се оценява като категорична оценка от седем точки, варираща 
от 1, което показва „значително подобрение“ до резултат 4, което показва „без промяна“ до резултат 7, което 
показва „значително влошаване“. CIBIC-Plus не е систематично сравняван директно с оценки, които не използват 
информация от болногледачи (CIBIC) или други глобални методи.

Резултати от проучването

В това проучване 677 пациенти бяха рандомизирани на едно от следните 2 лечения: мемантин 
хидрохлорид с удължено освобождаване 28 mg/ден или плацебо, докато все още получават AChEI 
(донепезил, галантамин или ривастигмин).

Ефекти върху батерията със сериозно увреждане (SIB)

Фигура 1 показва времевия ход за промяната от изходното ниво в SIB резултата за двете групи на лечение, 
завършващи 24-те седмици от проучването. При 24-седмично лечение, средната разлика в резултатите от 
промяната на SIB за пациентите, лекувани с мемантин хидрохлорид 28 mg/AChEI с удължено освобождаване 
(комбинирана терапия) в сравнение с пациентите на плацебо/AChEI (монотерапия) е 2,6 единици. Използвайки 
LOCF анализ, лечението с мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване 28 mg/AChEI е статистически 
значимо по-добро от плацебо/AChEI.
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Фигура 1: Времеви ход на промяната спрямо изходното ниво в SIB резултата за пациенти, завършили 24-седмично 
лечение.

Фигура 2 показва кумулативните проценти на пациентите от всяка група на лечение, които са постигнали поне 
мярката за подобрение в SIB резултата, показан на оста X. Кривите показват, че и двамата пациенти, на които е 
назначен мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване 28 mg/AChEI и плацебо/AChEI, имат широк 
спектър от отговори, но че мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване
Групата с 28 mg/AChEI е по-вероятно да покаже подобрение или по-малък спад.
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Фигура 2: Кумулативен процент пациенти, завършили 24-седмично двойно-сляпо лечение с определени 
промени спрямо изходното ниво в SIB резултатите.

Ефекти върху тежко увреждане на батерията (SIB) в подгрупата от пациенти на съпътстваща терапия с 
донепезил

Приблизително 68% от пациентите, рандомизирани да получават мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване 
28 mg или плацебо, са приемали донепезил на изходно ниво и през цялото проучване. На 24-седмично лечение, при 
пациенти на едновременно лечение с донепезил, средната разлика в резултатите за промяна на SIB за пациентите, 
лекувани с мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване от 28 mg, в сравнение с пациентите на плацебо (2,7 
единици) е подобна на тази, наблюдавана за целия изследвана популация (2,6 единици).
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Ефекти от базираното на интервю впечатление на клинициста за промяна плюс информация от болногледача (CIBIC-Plus)

Фигура 3 показва времевия ход за оценката на CIBIC-Plus за пациенти в двете групи на лечение, 
завършващи 24-те седмици от проучването. На 24 седмици лечение, средната разлика в резултатите на 
CIBIC-Plus за пациенти, лекувани с мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване 28 mg/AChEI, в 
сравнение с пациентите на плацебо/AChEI е 0,3 единици. Използвайки LOCF анализ, лечението с 
мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване 28 mg/AChEI е статистически значимо по-добро от 
плацебо/AChEI.

Фигура 3: Времеви ход на оценката CIBIC-Plus за пациенти, завършили 24-седмично лечение.

Фигура 4 е хистограма на процентното разпределение на резултатите по CIBIC-Plus, постигнати от пациенти, 
разпределени към всяка от лечебните групи, които са завършили 24-седмично лечение.
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Фигура 4: Разпределение на рейтингите на CIBIC-Plus на 24-та седмица.

Ефекти върху CIBIC-Plus в подгрупата от пациенти на съпътстваща терапия с донепезил

Приблизително 68% от пациентите, рандомизирани да получават мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване 28 
mg или плацебо, са приемали донепезил в началото и по време на проучването. При 24-седмично лечение при 
пациенти, приемащи едновременно донепезил, средната разлика в резултатите от CIBIC-Plus за пациентите, лекувани с 
мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване от 28 mg, в сравнение с пациентите на плацебо (0,3 единици) е 
подобна на тази, наблюдавана за целия изследвана популация (0,3 единици).

Донепезил хидрохлорид

Ефективността на донепезил хидрохлорид като лечение на пациенти с тежка болест на Алцхаймер се 
основава на резултатите от две двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания.

6-месечно проучване на донепезил хидрохлорид

Това беше рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано клинично проучване, проведено в Швеция 
при пациенти с вероятна или възможна болест на Алцхаймер, диагностицирана по критерии NINCDS-ADRDA и 
DSM-IV, MMSE: диапазон от 1-10. Двеста четиридесет и осем (248) пациенти с тежка болест на Алцхаймер бяха 
рандомизирани на донепезил хидрохлорид или плацебо. За пациенти, рандомизирани на донепезил 
хидрохлорид, лечението е започнало с 5 mg веднъж дневно в продължение на 28 дни и
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след това се увеличава до 10 mg веднъж дневно. В края на 6-месечния период на лечение, 90,5% от лекуваните с 
донепезил хидрохлорид пациенти са получавали доза от 10 mg/ден. Средната възраст на пациентите е 84,9 
години, с диапазон от 59 до 99. Приблизително 77% от пациентите са жени, а 23% са мъже. Почти всички 
пациенти са от бялата раса. Вероятна AD е диагностицирана при по-голямата част от пациентите (83,6% от 
пациентите, лекувани с донепезил хидрохлорид и 84,2% от пациентите, лекувани с плацебо).

Мерки за резултатите от проучването

Ефективността на лечението с донепезил хидрохлорид е оценена с помощта на стратегия за двойна оценка на 
резултатите, която оценява когнитивната функция с помощта на инструмент, предназначен за по-увредени 
пациенти и цялостната функция чрез оценка, оценена от болногледачите. Това проучване показа, че 
пациентите на донепезил хидрохлорид са имали значително подобрение и при двете мерки в сравнение с 
плацебо.

Способността на донепезил хидрохлорид да подобрява когнитивното представяне е оценена с 
SIB.

Ежедневната функция беше оценена с помощта на инвентаризацията на модифицираната болест на Алцхаймер за 
съвместно изследване на ежедневния живот за тежка болест на Алцхаймер (ADCS-ADL-тежка). ADCS-ADLsevere се 
извлича от дейностите за съвместно изследване на болестта на Алцхаймер на ежедневния инвентар, който 
представлява изчерпателна батерия от въпроси за ADL, използвани за измерване на функционалните възможности на 
пациентите. Всеки ADL артикул се оценява от най-високото ниво на независима производителност до пълна загуба. 
ADCS-ADL-тежката е подгрупа от 19 елемента, включително оценки на способността на пациента да се храни, облича, 
къпе, да използва телефона, да се придвижва (или да пътува) и да извършва други дейности от ежедневния живот; той 
е валидиран за оценка на пациенти с умерена до тежка деменция. ADCS-ADL-тежкият има обхват на оценка от 0 до 54, 
като по-ниските резултати показват по-голямо функционално увреждане. Изследователят извършва инвентаризация, 
като интервюира болногледач, в това проучване член на персонала медицинска сестра, запознат с функционирането 
на пациента.

Ефекти върху SIB

Фигура 5 показва времевия ход за промяна от изходното ниво в SIB резултата за двете групи на лечение 
през 6-те месеца на проучването. При 6-месечно лечение, средната разлика в резултатите за промяна на SIB 
при пациенти, лекувани с донепезил хидрохлорид, в сравнение с пациентите на плацебо е 5,9 точки. 
Лечението с донепезил хидрохлорид е статистически значимо по-добро от плацебо.
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Фигура 5. Времеви ход на промяната от изходното ниво в SIB Score за пациенти, завършващи 6 месеца 
лечение.

Фигура 6 илюстрира кумулативните проценти на пациентите от всяка от двете групи на лечение, които са 
постигнали мярката за подобрение в SIB резултата, показан на оста X. Докато пациентите, назначени както на 
донепезил хидрохлорид, така и на плацебо, имат широк спектър от отговори, кривите показват, че групата на 
донепезил хидрохлорид е по-вероятно да покаже по-голямо подобрение в когнитивната ефективност.
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Фигура 6. Кумулативен процент на пациентите, завършили 6 месеца двойно-сляпо лечение с 
особени промени от изходното ниво в SIB Scores.
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Фигура 7. Времеви ход на промяната спрямо изходното ниво в ADCS-ADL-тежка оценка за пациенти, 
завършващи 6 месеца лечение.

Ефекти върху ADCS-ADL-тежки

Фигура 7 илюстрира времевия ход за промяната спрямо изходното ниво в ADCS-ADL-тежките резултати 
за пациенти в двете групи на лечение през 6-те месеца на проучването. След 6 месеца лечение, 
средната разлика в резултатите от тежката промяна на ADCS-ADL при пациенти, лекувани с донепезил 
хидрохлорид, в сравнение с пациентите на плацебо е 1,8 точки. Лечението с донепезил хидрохлорид е 
статистически значимо по-добро от плацебо.

Фигура 8 показва кумулативните проценти на пациентите от всяка група на лечение с определени 
промени от изходните ADCS-ADL-тежки резултати. Докато и двамата пациенти, назначени на 
донепезил хидрохлорид и плацебо, имат широк спектър от отговори, кривите показват, че групата на 
донепезил хидрохлорид е по-вероятно да покаже по-малък спад или подобрение.
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Фигура 8. Кумулативен процент на пациентите, завършили 6 месеца двойно-сляпо лечение с особени 
промени спрямо изходното ниво в ADCS-ADL-тежки резултати.

24-седмично проучване на донепезил хидрохлорид

В рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, проведено в Япония, 325 пациенти с тежка 
болест на Алцхаймер са получавали дози от 5 mg/ден или 10 mg/ден донепезил хидрохлорид, прилаган веднъж 
дневно, или плацебо. Пациентите, рандомизирани на лечение с донепезил хидрохлорид, трябваше да постигнат 
определените им дози чрез титриране, започвайки от 3 mg/ден и продължавайки за максимум 6 седмици. Двеста 
четиридесет и осем (248) пациенти са завършили проучването, с подобни пропорции пациенти, завършили 
проучването във всяка група на лечение. Основните мерки за ефикасност за това проучване са SIB и CIBIC-plus.

При 24-седмично лечение са наблюдавани статистически значими разлики в лечението между 
дозата от 10 mg/дневна доза донепезил хидрохлорид и плацебо при SIB и CIBIC-plus. Дозата от 5 
mg/ден донепезил хидрохлорид показва статистически значимо превъзходство спрямо плацебо 
при SIB, но не и върху CIBIC-plus.

16 КАК СЕ ДОСТАВЯ/СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА

16.1 Как се доставя
14 mg/10 mg: Светлозелени, непрозрачни капсули с черен радиален отпечатък “FL 14/10”. 
Бутилка от 30:
Бутилка от 90:

НДЦ № 0456-1214-30
НДЦ № 0456-1214-90
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28 mg/10 mg: Сини, непрозрачни капсули с черен радиален отпечатък “FL 28/10”. 
Бутилка от 30:
Бутилка от 90:

НДЦ № 0456-1228-30
НДЦ № 0456-1228-90

16.2 Съхранение и работа

Да се   съхранява при 25°C (77°F); разрешени екскурзии между 15°C и 30°C (59°F и 86°F)[вижте USP контролирана 
стайна температура]. Дозирайте в плътен, устойчив на светлина контейнер, както е определено в USP.

17 ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ

Посъветвайте пациента да прочете одобреното от FDA етикетиране на пациента (информация за пациента).

Информация за дозиране

• Инструктирайте пациентите и лицата, които се грижат за тях, да приемат NAMZARIC само веднъж на ден, както е 

предписано[вижте Дозировка и приложение (2.1)].

• Ако пациент пропусне единична доза NAMZARIC, този пациент не трябва да удвоява 
следващата доза. Следващата доза трябва да се приеме по график[вижте Дозировка и 
приложение (2.1)].

• Инструктирайте пациентите и лицата, които се грижат за тях, че капсулите NAMZARIC трябва да се 
поглъщат цели. Като алтернатива, капсулите NAMZARIC могат да се отворят и да се поръсят с ябълково 
пюре и да се консумира цялото съдържание. Капсулите не трябва да се разделят, дъвчат или смачкват. 
Предупредете пациентите и лицата, които се грижат за тях да не използват капсули NAMZARIC, които са 
повредени или показват признаци на подправяне[вижте Дозировка и приложение (2.2)].

Чести нежелани реакции
Посъветвайте пациентите и лицата, които се грижат за тях, че NAMZARIC може да причини главоболие, диария, виене на свят, 

анорексия, повръщане, гадене и екхимоза[вижте Нежелани реакции (6.1)].

Произведен за:

Forest Pharmaceuticals, Inc. Дъщерно 
дружество на Forest Laboratories, LLC.

Произведен от:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Бизнес и технологичен парк Clonshaugh, 
Dublin 17, Ирландия

Лицензиран от Merz Pharma GmbH & Co. KGaA и Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

НАМЗАРИЧ [nam-ZAIR-ick]

(мемантин хидрохлорид с удължено освобождаване и донепезил хидрохлорид) капсули

Прочетете внимателно тази информация за пациента, преди да получите NAMZARIC и всеки път, когато 
получите пълнител. Тази информация не замества разговора с Вашия лекар относно Вашето медицинско 
състояние или Вашето лечение.

Какво е NAMZARIC?

• NAMZARIC е лекарство с рецепта, използвано за лечение на умерена до тежка деменция при 
хора с болестта на Алцхаймер. NAMZARIC съдържа 2 лекарства, мемантин НС1, NMDA 
рецепторен антагонист и донепезил НС1, инхибитори на ацетилхолинестеразата. NAMAZARIC е 
за хора, които могат да приемат определени дози мемантин HCl и донепезил HCl.

• Не е известно дали NAMZARIC е безопасен и ефективен при деца.

Кой не трябва да приема NAMZARIC?

Не приемайте NAMZARIC, ако:
• имате алергия към мемантин HCl, донепезил HCl, лекарства, които съдържат пиперидини 

или някоя от съставките на NAMZARIC. Вижте края на тази листовка за пълен списък на 
съставките в NAMZARIC.

Какво трябва да кажа на моя лекар, преди пациентът да приеме NAMZARIC?

Преди да приемете НАМЗАРИК,Уведомете Вашия лекар за всичките си медицински състояния, включително ако:

• имате сърдечни проблеми, включително нередовен, бавен или бърз пулс
• имате астма или белодробни проблеми
• има гърч
• имат стомашни язви
• имате проблеми с пикочния мехур или бъбреците

• имат проблеми с черния дроб

• да има планирани хирургични, стоматологични или други медицински процедури и може да се използва анестезия
• имат други медицински състояния
• сте бременна или планирате да забременеете. Не е известно дали NAMZARIC може да навреди на 

неродено бебе.
• кърмите или планирате да кърмите. Не е известно дали NAMZARIC преминава в кърмата. Говорете 

с Вашия лекар за най-добрия начин за хранене на Вашето бебе, ако приемате NAMZARIC.

Уведомете Вашия лекар за всички лекарства, които приемате, включително лекарства с рецепта и 
лекарства без рецепта, витамини и билкови добавки.

Запознайте се с лекарствата, които приемате. Съхранявайте списък с тях, който да покажете на Вашия лекар или фармацевт, когато 
получите ново лекарство.

Как трябва да приемам NAMZARIC?
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• Приемайте NAMZARIC точно както Ви е казал Вашият лекар да го приемате.
• Не променяйте дозата си и не спирайте приема на NAMZARIC, без да говорите с Вашия лекар.
• Приемайте NAMZARIC през устата 1 път всяка вечер преди лягане.
• Приемайте NAMZARIC със или без храна.
• Капсулите NAMZARIC могат да се отварят и да се поръсват с ябълково пюре преди поглъщане. 

Поръсете цялото лекарство в капсулата върху ябълковото пюре.Недейразделете дозата.
• Ако не отворите и не поръсите капсули NAMZARIC върху ябълково пюре, капсулите NAMZARIC 

трябва да се поглъщат цели.Недейразделете, дъвчете или смачкайте капсулите NAMZARIC.
• Ако пропуснете доза, вземете NAMZARIC при следващата си планирана доза.Недейпредприеме2

дози NAMZARIC едновременно.
• Недейизползвайте всякакви NAMZARIC капсули, които са повредени или показват признаци на подправяне.
• Ако сте приели твърде много NAMZARIC, обадете се на Вашия лекар или в Центъра за контрол на отравянията 

на 1-800-222-1222 или веднага отидете до най-близкото болнично отделение за спешна помощ.

Какви са възможните нежелани реакции на NAMZARIC?

NAMZARIC може да причини сериозни нежелани реакции, включително:

• мускулни проблеми, ако имате нужда от анестезия
• забавен пулс и припадък.Това се случва по-често при хора със сърдечни проблеми. Незабавно се 

обадете на лекаря, ако пациентът припадне, докато приема NAMZARIC.
• повече стомашна киселина.Това повишава вероятността от язви и кървене, особено когато приемате 

NAMZARIC. Рискът е по-висок при пациенти, които са имали язви или приемат аспирин или други НСПВС.
• гадене и повръщане
• затруднено отделяне на урина
• припадъци
• влошаване на белодробните проблемипри хора с астма или друго белодробно заболяване.

Най-честите нежелани реакции на мемантин НС1 включват:

• главоболие
• диария
• световъртеж

Най-честите нежелани реакции на донепезил включват:

• диария
• не иска да яде (анорексия)
• натъртване

Уведомете Вашия лекар, ако имате някакъв страничен ефект, който Ви притеснява или не изчезва. Това не са всички 
възможни странични ефекти на NAMZARIC. За повече информация попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обадете се на Вашия лекар за медицински съвет относно нежеланите реакции. Можете да съобщите нежелани реакции на FDA на 
1-800-FDA-1088.

Как трябва да се съхранява NAMZARIC?

Съхранявайте NAMZARIC при стайна температура между 59°F и 86°F (15°C до 30°C). Капсулите трябва да се 
съхраняват в оригиналния контейнер с рецепта или друг устойчив на светлина контейнер.
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Обща информация за безопасната и ефективна употреба на NAMZARIC

Лекарствата понякога се предписват за цели, различни от изброените в листовката за пациента. Не 
използвайте NAMZARIC за състояние, за което не е предписано. Не давайте NAMZARIC на други 
хора, дори ако имат същите симптоми като вие. Може да им навреди.

Можете да попитате вашия фармацевт или лекар за информация относно NAMZARIC, която е написана за 
здравни специалисти. За повече информация посетете www.NAMZARIC.com или се обадете на 1-800-678 
1605.

Какви са съставките в NAMZARIC?

Активни съставки:мемантин хидрохлорид и донепезил хидрохлорид

Неактивни съставки:захарни сфери, повидон, талк, хипромелоза, полиетилен гликол, етилцелулоза, 
олеинова киселина, средноверижни триглицериди, лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, 
царевично нишесте, колоиден силициев диоксид, магнезиев стеарат. Твърдите желатинови капсули 
съдържат титанов диоксид, желатин и отпечатани с шеллак глазура и черен железен оксид; оцветителите 
са FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) и FD&C Blue 1 и жълт железен оксид (14 mg/10 mg).

Тази информация за пациента е одобрена от Американската администрация по храните и лекарствата.

Одобрен: 12/2014

Произведен за:
Forest Pharmaceuticals, Inc. Дъщерно 
дружество на Forest Laboratories, LLC.

Произведен от:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Бизнес и технологичен парк Clonshaugh, 
Dublin 17, Ирландия

Лицензиран от Merz Pharma GmbH & Co. KGaA и Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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