
MGA HIGHLIGHT NG IMPORMASYON SA PAG-RERESCRIBONG Ang mga highlight na ito ay 

hindi kasama ang lahat ng impormasyong kailangan para magamit ang NAMZARIC 

capsules nang ligtas at epektibo. Tingnan ang buong impormasyon sa pagrereseta para 

sa mga kapsula ng NAMZARIC.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KONTRAINDIKASYON ------------------- ----------- Ang 
NAMZARIC ay kontraindikado sa mga pasyente na may kilalang hypersensitivity sa 
memantine hydrochloride, donepezil hydrochloride, piperidine derivatives, o sa anumang 
mga excipient na ginamit sa formulation (4)

NAMZARIC (memantine hydrochloride extended-release at donepezil hydrochloride) na 
mga kapsula, para sa oral na paggamit
Paunang Pag-apruba sa US: 2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA BABALA AT PAG-Iingat ------------------------
• Ang NAMZARIC ay malamang na magpalaki ng succinylcholine-type na relaxation ng kalamnan sa 

panahon ng anesthesia (5.1)

• Maaaring magkaroon ng vagotonic effect ang NAMZARIC sa sinoatrial at 
atrioventricular nodes na nagpapakita bilang bradycardia o heart block (5.2)

• Subaybayan ang mga pasyente para sa mga sintomas ng aktibo o occult na pagdurugo ng gastrointestinal, lalo na 

ang mga nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng mga ulser (5.3)

• Ang NAMZARIC ay maaaring magdulot ng pagtatae, pagduduwal, at pagsusuka (5.4)

• Ang NAMZARIC ay maaaring magdulot ng mga sagabal sa paglabas ng pantog (5.5)

• Ang mga kondisyon na nagpapataas ng pH ng ihi ay maaaring bumaba sa pag-aalis ng memantine 

sa ihi, na nagreresulta sa pagtaas ng antas ng memantine sa plasma (5.5, 7.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDIKASYON AT PAGGAMIT--------------------- -------- Ang 
NAMZARIC ay isang kumbinasyon ng memantine hydrochloride extended-release, isang NMDA 
receptor antagonist, at donepezil hydrochloride, isang acetylcholinesterase inhibitor, na 
ipinahiwatig para sa paggamot ng katamtaman hanggang sa malubhang dementia ng 
Alzheimer's type sa mga pasyente na nagpapatatag sa:
• memantine hydrochloride (10 mg dalawang beses araw-araw o 28 mg extended-release 

isang beses araw-araw) at donepezil hydrochloride 10 mg (1), o
• memantine hydrochloride (5 mg dalawang beses araw-araw o 14 mg extended-release 

isang beses araw-araw) at donepezil hydrochloride 10 mg (1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MASAMANG REAKSYON ------------------- ------------
• Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na nangyayari sa dalas ng hindi 

bababa sa 5% at mas mataas kaysa sa placebo na may memantine hydrochloride 
extendedrelease 28 mg/araw ay sakit ng ulo, pagtatae, at pagkahilo (6.1)

• Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na nangyayari sa dalas ng hindi bababa sa 5% sa mga 

pasyente na tumatanggap ng donepezil at dalawang beses o higit pa sa placebo rate, ay 

kinabibilangan ng pagtatae, anorexia, pagsusuka, pagduduwal, at ecchymosis (6.1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOSAGE AT ADMINISTRASYON -----------------------
• Ang mga pasyente sa memantine hydrochloride (10 mg dalawang beses araw-araw o 28 

mg extended-release isang beses araw-araw) at donepezil hydrochloride 10 mg ay 
maaaring ilipat sa NAMZARIC 28 mg/10 mg, kinuha isang beses sa isang araw sa gabi 
(2.1)

• Maaaring inumin ang NAMZARIC nang may pagkain o walang pagkain, buo o iwiwisik sa sarsa 

ng mansanas; huwag hatiin, ngumunguya, o durugin (2.2)

• Malubhang kapansanan sa bato: ang mga pasyente sa memantine hydrochloride (5 mg 
dalawang beses araw-araw o 14 mg extended-release isang beses araw-araw) at donepezil 
hydrochloride 10 mg ay maaaring ilipat sa NAMZARIC 14 mg/10 mg (2.3)

Upang mag-ulat ng mga HINALAANG MASAMANG REAKSIYON, makipag-
ugnayan sa Forest Laboratories, LLC. sa 1-800-678-1605 o FDA sa 1-800-
FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERAKSYON SA DROGA------------------ -------------
• Pinagsamang paggamit sa mga antagonist ng NMDA: gamitin nang may pag-iingat (7.2)

• Maaaring makagambala ang NAMZARIC sa mga anticholinergic na gamot (7.4)
• Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng succinylcholine, mga katulad na neuromuscular 

blocking agent, o cholinergic agonists ay maaaring humantong sa synergistic na epekto (7.5)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE ----------------------- Mga 
kapsula ng NAMZARIC:
• 14 mg memantine hydrochloride extended-release at 10 mg donepezil 

hydrochloride (3)
• 28 mg memantine hydrochloride extended-release at 10 mg donepezil 

hydrochloride (3) Tingnan ang 17 para sa IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE at pag-label ng 

pasyente na inaprubahan ng FDA.
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BUONG IMPORMASYON SA PAG-RESCRIBO

1 MGA INDIKASYON AT PAGGAMIT

Ang NAMZARIC ay ipinahiwatig para sa paggamot ng katamtaman hanggang sa malubhang demensya ng uri ng Alzheimer sa mga 

pasyente na nagpapatatag sa:

• memantine hydrochloride (10 mg dalawang beses araw-araw o 28 mg extended-release isang beses araw-araw) 
at donepezil hydrochloride 10 mg.

• memantine hydrochloride (5 mg dalawang beses araw-araw o 14 mg extended-release isang beses araw-araw) at 

donepezil hydrochloride 10 mg (sa mga pasyente na may malubhang kapansanan sa bato).

2 DOSAGE AT ADMINISTRASYON

2.1 Inirerekomendang Dosing

Nag-stabilize ang mga pasyente sa memantine hydrochloride (10 mg dalawang beses araw-araw o 28 mg extended-release 
isang beses araw-araw) at ang donepezil hydrochloride 10 mg ay maaaring ilipat sa NAMZARIC 28 mg/10 mg, na inumin isang 
beses sa isang araw sa gabi. Dapat simulan ng pasyente ang NAMZARIC sa araw pagkatapos ng huling dosis ng memantine 
hydrochloride at donepezil hydrochloride na ibinibigay nang hiwalay.

Kung ang isang pasyente ay nakaligtaan ng isang solong dosis ng NAMZARIC, ang susunod na dosis ay dapat kunin ayon sa naka-

iskedyul, nang hindi nadodoble ang dosis.

2.2 Impormasyon sa Pangangasiwa

Maaaring inumin ang NAMZARIC nang may pagkain o walang pagkain. Ang mga kapsula ng NAMZARIC ay maaaring kunin 
nang buo o maaaring buksan, iwiwisik sa sarsa ng mansanas, at lunukin nang hindi nginunguya. Ang buong nilalaman ng 
bawat kapsula ng NAMZARIC ay dapat ubusin; hindi dapat hatiin ang dosis.

Maliban kapag binuksan at iwinisik sa sarsa ng mansanas, tulad ng inilarawan sa itaas, ang mga kapsula ng NAMZARIC ay 
dapat na lunukin nang buo. Ang mga kapsula ng NAMZARIC ay hindi dapat hatiin, nguyain, o durog.

2.3 Dosing sa mga Pasyenteng may Malubhang Paghina ng Bato

Ang mga pasyente na may malubhang kapansanan sa bato (creatinine clearance 5-29 mL/min, batay sa Cockcroft-Gault 
equation), na nagpapatatag sa memantine hydrochloride (5 mg dalawang beses araw-araw o 14 mg extendedrelease isang 
beses araw-araw) at donepezil hydrochloride 10 mg, ay maaaring ilipat sa NAMZARIC 14 mg/10 mg, iniinom isang beses araw-
araw.

3 MGA FORM AT LAKAS NG DOSAGE

Mga kapsula ng NAMZARIC:

• 14 mg memantine hydrochloride extended-release/10 mg donepezil hydrochloride capsules ay 
light green, opaque capsules na may itim na "FL 14/10" radial imprint.
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• 28 mg memantine hydrochloride extended-release/10 mg donepezil hydrochloride capsule ay 
asul, opaque na mga kapsula na may itim na "FL 28/10" radial imprint.

4 MGA KONTRAINDIKASYON

Ang NAMZARIC ay kontraindikado sa mga pasyenteng may kilalang hypersensitivity sa memantine hydrochloride, 
donepezil hydrochloride, piperidine derivatives, o sa anumang mga excipient na ginamit sa formulation..

5 MGA BABALA AT PAG-Iingat

5.1 Pangpamanhid

Ang Donepezil hydrochloride, bilang isang cholinesterase inhibitor, ay malamang na magpapalaki ng succinylcholine-type na 

relaxation ng kalamnan sa panahon ng anesthesia.

5.2 Mga Kondisyon sa Cardiovascular

Dahil sa kanilang pharmacological action, ang cholinesterase inhibitors ay maaaring magkaroon ng vagotonic effect 
sa sinoatrial at atrioventricular nodes. Ang epektong ito ay maaaring mahayag bilang bradycardia o heart block sa 
mga pasyenteng may at walang alam na pinagbabatayan na mga abnormalidad sa pagpapadaloy ng puso. Ang mga 
Syncopal episode ay naiulat na may kaugnayan sa paggamit ng donepezil hydrochloride.

5.3 Sakit sa Peptic Ulcer at Pagdurugo ng Gastrointestinal

Sa pamamagitan ng kanilang pangunahing pagkilos, ang mga inhibitor ng cholinesterase ay maaaring inaasahan na mapataas ang 

pagtatago ng gastric acid dahil sa pagtaas ng aktibidad ng cholinergic. Ang mga klinikal na pag-aaral ng donepezil hydrochloride sa 

isang dosis na 5 mg/araw hanggang 10 mg/araw ay nagpakita ng walang pagtaas, kaugnay sa placebo, sa insidente ng alinman sa 

peptic ulcer disease o gastrointestinal bleeding. Ang mga pasyente na ginagamot sa NAMZARIC ay dapat na masubaybayan nang 

mabuti para sa mga sintomas ng aktibo o occult na pagdurugo ng gastrointestinal, lalo na ang mga nasa mas mataas na panganib para 

sa pagkakaroon ng mga ulser, hal, ang mga may kasaysayan ng sakit na ulser o ang mga tumatanggap ng kasabay na nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs).

5.4 Pagduduwal at Pagsusuka

Ang Donepezil hydrochloride, kapag sinimulan, bilang isang mahuhulaan na kahihinatnan ng mga katangian ng parmasyutiko 
nito, ay ipinakita na gumagawa ng pagtatae, pagduduwal, at pagsusuka. Bagaman sa karamihan ng mga kaso, ang mga 
epektong ito ay banayad at lumilipas, kung minsan ay tumatagal ng isa hanggang tatlong linggo, at nalutas sa patuloy na 
paggamit ng donepezil hydrochloride, ang mga pasyente ay dapat na obserbahan nang mabuti sa pagsisimula ng paggamot.

5.5 Mga Kondisyon sa Genitourinary

Bagama't hindi naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng donepezil hydrochloride, ang cholinomimetics ay maaaring maging sanhi ng 

pagbara sa pag-agos ng pantog.
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Ang mga kondisyon na nagpapataas ng pH ng ihi ay maaaring bumaba sa pag-aalis ng memantine sa ihi na nagreresulta sa pagtaas ng 

mga antas ng memantine sa plasma.[tingnan ang Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga (7.1)].

5.6 Mga seizure

Ang mga cholinomimetics, kabilang ang donepezil hydrochloride, ay pinaniniwalaang may ilang potensyal na magdulot ng mga 

pangkalahatang kombulsyon. Gayunpaman, ang aktibidad ng pag-agaw ay maaari ding isang pagpapakita ng sakit na Alzheimer.

5.7 Mga Kondisyon sa Pulmonary

Dahil sa kanilang mga pagkilos na cholinomimetic, ang mga inhibitor ng cholinesterase ay dapat na inireseta nang may pag-iingat sa 

mga pasyente na may kasaysayan ng hika o obstructive pulmonary disease.

6 MGA MASAMANG REAKSIYON

Ang mga sumusunod na seryosong masamang reaksyon ay tinalakay sa ibaba at sa ibang lugar sa label.

• Mga Kondisyon sa Cardiovascular[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.2)]

• Sakit sa Peptic Ulcer at Pagdurugo ng Gastrointestinal[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.3)]
• Pagduduwal at Pagsusuka[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.4)]

• Mga Kondisyon ng Genitourinary[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.5)]

• Mga seizure[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.6)]

• Mga Kondisyon sa Pulmonary[tingnan ang Mga Babala at Pag-iingat (5.7)]

6.1 Karanasan sa Mga Klinikal na Pagsubok

Dahil ang mga klinikal na pagsubok ay isinasagawa sa ilalim ng malawak na iba't ibang mga kondisyon, ang mga masamang rate ng reaksyon na 

naobserbahan sa mga klinikal na pagsubok ng isang gamot ay hindi maaaring direktang ihambing sa mga rate sa mga klinikal na pagsubok ng isa pang 

gamot at maaaring hindi sumasalamin sa mga rate na naobserbahan sa pagsasanay.

Memantine Hydrochloride

Ang memantine hydrochloride extended-release ay nasuri sa isang double-blind, placebo-controlled na pagsubok sa 676 na mga 

pasyente na may katamtaman hanggang sa malubhang demensya ng uri ng Alzheimer (341 mga pasyente na ginagamot sa memantine 

na 28 mg/araw na dosis at 335 na mga pasyente na ginagamot ng placebo) para sa isang paggamot panahon hanggang 24 na linggo. 

Sa mga pasyenteng randomized, 236 na ginagamot ng memantine 28 mg/araw at 227 na ginagamot ng placebo ay nasa isang stable na 

dosis ng donepezil sa loob ng 3 buwan bago ang screening.

Mga Masamang Reaksyon na Humahantong sa Paghinto ng Memantine Hydrochloride

Sa klinikal na pagsubok na kinokontrol ng placebo ng memantine hydrochloride extended-release, ang 
proporsyon ng mga pasyente sa memantine hydrochloride extended-release 28 mg/araw na grupo ng dosis at sa 
placebo group na huminto sa paggamot dahil sa masamang reaksyon ay 10% at 6%, ayon sa pagkakabanggit. 
Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon sa memantine hydrochloride extended-release treated group na 
humantong sa paghinto ng paggamot ay pagkahilo, sa rate na 1.5%.

5

Reference ID: 3678032



Karamihan sa mga Karaniwang Salungat na Reaksyon sa Memantine Hydrochloride

Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na may memantine hydrochloride extended-release sa mga pasyente na may 
katamtaman hanggang malubhang Alzheimer's disease, na tinukoy bilang ang mga nangyayari sa dalas ng hindi bababa sa 5% 
sa memantine hydrochloride extended-release group at sa mas mataas na frequency kaysa sa placebo, ay sakit ng ulo. , 
pagtatae, at pagkahilo.

Ang talahanayan 1 ay naglilista ng mga salungat na reaksyon na naganap sa isang saklaw na ≥ 2% sa memantine 
hydrochloride extended-release treated group at naganap sa isang rate na mas mataas kaysa sa placebo.
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Talahanayan 1: Mga salungat na reaksyon sa memantine hydrochloride extended-release sa mga pasyente na may katamtaman 

hanggang malubhang Alzheimer's disease

Placebo
(n = 335)

%

Memantine hydrochloride
extended-release

28 mg
(n = 341)

%

Masamang Reaksyon

Gastrointestinal Disorder

Pagtatae 4 5
Pagtitibi 1 3
Sakit sa tiyan 1 2
Pagsusuka 1 2
Mga Impeksyon at Infestation

Influenza 3 4
Mga pagsisiyasat

Tumaas na timbang 1 3
Musculoskeletal at Connective Tissue Disorder

Sakit sa likod 1 3
Mga Karamdaman sa Nervous System

Sakit ng ulo 5 6
Pagkahilo 1 5
Antok 1 3
Mga Karamdamang Pangkaisipan

Pagkabalisa 3 4
Depresyon 1 3
Pagsalakay 1 2
Mga Karamdaman sa Bato at Ihi

Hindi pagpipigil sa ihi 1 2
Mga Karamdaman sa Vascular

Alta-presyon 2 4
Hypotension 1 2
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Donepezil hydrochloride

Mga Masamang Reaksyon na Humahantong sa Paghinto sa Donepezil Hydrochloride

Sa kinokontrol na mga klinikal na pagsubok ng donepezil hydrochloride, ang rate ng paghinto dahil sa mga salungat na 
reaksyon para sa mga pasyente na ginagamot ng donepezil hydrochloride ay humigit-kumulang 12%, kumpara sa 7% para sa 
mga pasyente na ginagamot ng placebo. Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na humahantong sa paghinto, na tinukoy 
bilang ang mga nangyayari sa hindi bababa sa 2% ng mga pasyente ng donepezil hydrochloride at sa dalawang beses o higit pa 
ang insidente na nakita sa placebo, ay anorexia (2%), pagduduwal (2%), pagtatae (2% ) at impeksyon sa ihi (2%).

Karamihan sa Mga Karaniwang Salungat na Reaksyon sa Donepezil Hydrochloride

Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na iniulat sa donepezil hydrochloride sa mga kinokontrol na klinikal na pagsubok 
sa mga pasyente na may malubhang Alzheimer's disease, na tinukoy bilang ang mga nangyayari sa dalas ng hindi bababa sa 
5% sa pangkat na donepezil hydrochloride at sa dalawang beses o higit pa sa placebo rate, ay pagtatae, anorexia. , pagsusuka, 
pagduduwal, at ecchymosis. Ang pinakakaraniwang masamang reaksyon na iniulat sa donepezil hydrochloride sa mga 
kinokontrol na klinikal na pagsubok sa mga pasyente na may banayad hanggang katamtamang sakit na Alzheimer ay hindi 
pagkakatulog, kalamnan cramp, at pagkapagod.

Ang talahanayan 2 ay naglilista ng mga masamang reaksyon na naganap sa isang saklaw na ≥ 2% sa pangkat na donepezil hydrochloride at sa 

isang rate na mas mataas kaysa sa placebo sa mga kinokontrol na pagsubok sa mga pasyente na may malubhang Alzheimer's disease.

Talahanayan 2: Mga salungat na reaksyon sa donepezil hydrochloride sa mga pasyenteng may malubhang Alzheimer's

sakit

Donepezil hydrochloride
10 mg/araw
(n = 501)

%

Placebo
(n = 392)

%
Sistema ng Katawan/Adverse Event

Porsiyento ng mga Pasyente na may anumang Masamang Pangyayari 73 81

Katawan sa Kabuuan

Aksidente 12 13

Impeksyon 9 11

Sakit ng ulo 3 4

Sakit 2 3

Sakit sa likod 2 3
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Talahanayan 2: Mga salungat na reaksyon sa donepezil hydrochloride sa mga pasyenteng may malubhang Alzheimer's

sakit

Lagnat 1 2

Pananakit ng dibdib < 1 2

Cardiovascular System

Alta-presyon 2 3

Pagdurugo 1 2

Syncope 1 2

Digestive System

Pagtatae 4 10

Pagsusuka 4 8

Anorexia 4 8

Pagduduwal 2 6

Hemic at Lymphatic System

Ecchymosis 2 5

Metabolic at Nutritional System

Nadagdagang creatine phosphokinase 1 3

Dehydration 1 2

Hyperlipemia < 1 2

Sistema ng nerbiyos

Hindi pagkakatulog 4 5

Poot 2 3

Kinakabahan 2 3

Halucinations 1 3

Antok 1 2
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Talahanayan 2: Mga salungat na reaksyon sa donepezil hydrochloride sa mga pasyenteng may malubhang Alzheimer's

sakit

Pagkahilo 1 2

Depresyon 1 2

Pagkalito 1 2

Emosyonal na lability 1 2

Disorder sa personalidad 1 2

Balat At Mga Appendage

Eksema 2 3

Sistema ng Urogenital

Hindi pagpipigil sa ihi 1 2

6.2 Karanasan sa Postmarketing

Ang mga sumusunod na masamang reaksyon ay natukoy sa panahon ng paggamit pagkatapos ng pag-apruba ng memantine 

hydrochloride at donepezil hydrochloride. Dahil ang mga reaksyong ito ay boluntaryong iniulat mula sa isang populasyon na hindi tiyak 

ang laki, hindi laging posible na mapagkakatiwalaang tantiyahin ang dalas ng mga ito o magtatag ng isang sanhi na kaugnayan sa 

pagkakalantad sa droga.

Memantine Hydrochloride

Acute renal failure, agranulocytosis, cardiac failure congestive, hepatitis, leukopenia (kabilang ang 
neutropenia), pancreatitis, pancytopenia, Stevens Johnson Syndrome. pagpapakamatay na ideya, 
thrombocytopenia, at thrombotic thrombocytopenic purpura.

Donepezil Hydrochloride

Pananakit ng tiyan, pagkabalisa, cholecystitis, pagkalito, kombulsyon, guni-guni, pagbabara sa puso (lahat ng 
uri), hemolytic anemia, hepatitis, hyponatremia, neuroleptic malignant syndrome, pancreatitis, at pantal.

7 INTERAKSYON SA DROGA

7.1 Paggamit ng Memantine na may mga Gamot na Nagiging Alkaline ng Ihi

Ang clearance ng memantine ay nabawasan ng humigit-kumulang 80% sa ilalim ng alkaline na mga kondisyon ng ihi sa pH 8. 

Samakatuwid, ang mga pagbabago sa pH ng ihi patungo sa alkaline na kondisyon ay maaaring humantong sa isang akumulasyon ng
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gamot na may posibleng pagtaas sa mga salungat na reaksyon. Ang pH ng ihi ay binago ng diyeta, mga gamot (hal., carbonic 
anhydrase inhibitors, sodium bicarbonate) at klinikal na estado ng pasyente (hal., renal tubular acidosis o matinding 
impeksyon sa urinary tract). Samakatuwid, ang memantine ay dapat gamitin nang may pag-iingat sa ilalim ng mga kundisyong 
ito.

7.2 Paggamit ng Memantine kasama ng Iba pang N-methyl-D-aspartate (NMDA) Antagonist

Ang pinagsamang paggamit ng memantine hydrochloride sa iba pang mga antagonist ng NMDA (amantadine, 
ketamine, at dextromethorphan) ay hindi sistematikong nasuri at ang gayong paggamit ay dapat na lapitan nang 
may pag-iingat.

7.3 Epekto ng Ibang Gamot sa Metabolismo ng Donepezil

Ang mga inhibitor ng CYP3A4 (hal., ketoconazole) at CYP2D6 (hal., quinidine), ay pumipigil sa 
metabolismo ng donepezilsa vitro. Kung mayroong klinikal na epekto ng quinidine ay hindi alam.
Ang mga inducers ng CYP3A4 (hal., phenytoin, carbamazepine, dexamethasone, rifampin, at phenobarbital) ay 
maaaring tumaas ang rate ng pag-aalis ng donepezil.

7.4 Paggamit ng Donepezil na may mga Anticholinergics

Dahil sa kanilang mekanismo ng pagkilos, ang mga cholinesterase inhibitors, kabilang ang donepezil hydrochloride, ay 
may potensyal na makagambala sa aktibidad ng mga anticholinergic na gamot.

7.5 Paggamit ng Donepezil na may Cholinomimetics at Iba Pang Cholinesterase Inhibitors

Maaaring inaasahan ang isang synergistic na epekto kapag ang mga cholinesterase inhibitors, kabilang ang donepezil 
hydrochloride, ay ibinibigay kasabay ng succinylcholine, mga katulad na neuromuscular blocking agent, o cholinergic 
agonists tulad ng bethanechol.

8. GAMITIN SA MGA TIYAK NA POPULASYON

8.1 Pagbubuntis

Kategorya ng Pagbubuntis C:

Walang sapat at/o mahusay na kontroladong pag-aaral ng NAMZARIC o mga aktibong sangkap nito (memantine 
hydrochloride at donepezil hydrochloride) sa mga buntis na kababaihan. Ang NAMZARIC ay dapat gamitin sa panahon ng 
pagbubuntis lamang kung ang potensyal na benepisyo ay nagbibigay-katwiran sa potensyal na panganib sa fetus.

Memantine Hydrochloride

Ang memantine na binigay nang pasalita sa mga buntis na daga at mga buntis na kuneho sa panahon ng organogenesis ay 
hindi teratogenic hanggang sa pinakamataas na dosis na nasubok (18 mg/kg/araw sa mga daga at 30 mg/kg/araw sa mga 
kuneho, na 6 at 21 beses, ayon sa pagkakabanggit. , ang dosis ng memantine sa maximum na inirerekomendang dosis ng 
tao [MRHD] ng NAMZARIC [28 mg/10 mg bawat araw] sa isang mg/m2batayan).
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Ang bahagyang pagkalason sa ina, pagbaba ng timbang ng tuta, at pagtaas ng saklaw ng hindi na-ossified na cervical vertebrae 
ay nakita sa oral na dosis na 18 mg/kg/araw sa isang pag-aaral kung saan ang mga daga ay binibigyan ng oral memantine 
simula sa pre-mating at nagpapatuloy sa postpartum. panahon. Ang bahagyang pagkalason ng ina at pagbaba ng timbang ng 
tuta ay nakita din sa dosis na ito sa isang pag-aaral kung saan ginagamot ang mga daga mula ika-15 araw ng pagbubuntis 
hanggang sa post-partum period. Ang walang epektong dosis para sa mga epektong ito ay 6 mg/kg, na 2 beses ang MRHD ng 
NAMZARIC sa isang mg/m2batayan.

Donepezil Hydrochloride

Ang oral administration ng donepezil sa mga buntis na daga at kuneho sa panahon ng organogenesis ay hindi nagdulot ng 
anumang teratogenic effect sa mga dosis na hanggang 16 mg/kg/araw (humigit-kumulang 15 beses ang dosis ng donepezil sa 
MRHD ng NAMZARIC sa isang mg/m2batayan) at 10 mg/kg/araw (humigit-kumulang 7 beses ang MRHD sa isang mg/m2

batayan), ayon sa pagkakabanggit. Ang bibig na pangangasiwa ng donepezil (1, 3, 10 mg/kg/araw) sa mga daga sa panahon ng 
huling pagbubuntis at sa buong paggagatas hanggang sa pag-awat ay nagdulot ng pagtaas sa mga patay na panganganak at 
nabawasan ang kaligtasan ng mga supling hanggang sa ika-4 na araw ng postpartum sa pinakamataas na dosis. Ang noeffect 
na dosis na 3 mg/kg/araw ay humigit-kumulang 3 beses ang dosis ng donepezil sa MRHD ng NAMZARIC sa isang mg/m2

batayan.

8.3 Mga Inang nagpapasuso

Hindi alam kung ang memantine o donepezil ay excreted sa gatas ng tao.Dahil maraming gamot ang 
nailalabas sa gatas ng tao, dapat na mag-ingat kapag ang NAMZARIC ay ibinibigay sa isang babaeng 
nagpapasuso.

8.4 Paggamit ng Pediatric

Ang kaligtasan at pagiging epektibo ng NAMZARIC sa mga pediatric na pasyente ay hindi pa naitatag.

Nabigo ang Memantine na ipakita ang pagiging epektibo sa dalawang 12-linggong kinokontrol na klinikal na pag-aaral ng 578 
pediatric na pasyente na may edad 6-12 taong gulang na may autism spectrum disorder (ASD), kabilang ang autism, 
Asperger's disorder at Pervasive Development Disorder - Not Otherwise Specified (PDD-NOS). Ang Memantine ay hindi pinag-
aralan sa mga pasyenteng pediatric na wala pang 6 taong gulang o higit sa 12 taong gulang. Ang paggamot sa Memantine ay 
sinimulan sa 3 mg / araw at ang dosis ay tumaas sa target na dosis (batay sa timbang) sa pamamagitan ng linggo 6. Ang mga 
oral na dosis ng memantine 3, 6, 9, o 15 mg na extended-release na mga kapsula ay ibinibigay isang beses araw-araw sa mga 
pasyente na may timbang na < 20 kg, 20-39 kg, 40-59 kg at ≥ 60 kg, ayon sa pagkakabanggit.

Sa isang randomized, 12-linggong double-blind, placebo-controlled na parallel study (Study A) sa mga pasyenteng may 
autism, walang makabuluhang pagkakaiba sa istatistika sa kabuuang raw na marka ng Social Responsiveness Scale (SRS) 
sa pagitan ng mga pasyente na randomized sa memantine (n= 54) at ang mga randomized sa placebo (n=53). Sa isang 
12-linggong responder-enriched randomized withdrawal study (Study B) sa 471 na mga pasyente na may ASD, walang 
makabuluhang pagkakaiba sa istatistika sa pagkawala ng mga rate ng pagtugon sa therapeutic sa pagitan ng mga 
pasyente na randomized upang manatili sa buong dosis memantine (n=153) at ang mga random na lumipat sa placebo 
(n=158).
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Ang pangkalahatang profile ng kaligtasan ng memantine sa mga pediatric na pasyente ay karaniwang pare-pareho sa kilalang profile ng 

kaligtasan sa mga matatanda[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

Sa Pag-aaral A, ang mga salungat na reaksyon sa memantine group (n=56) na naiulat sa hindi bababa sa 5% ng mga pasyente 
at hindi bababa sa dalawang beses ang dalas ng placebo group (N=58) ay nakalista sa Talahanayan 3:

Talahanayan 3: Pag-aralan ang Karaniwang Iniuulat na Mga Salungat na Reaksyon na May Dalas ≥
5% at Dalawang beses sa Placebo

Masamang Reaksyon Memantine
N=56

Placebo
N=58

Ubo 8.9% 3.4%
Influenza 7.1% 3.4%
Rhinorrhea 5.4% 0%
Pagkabalisa 5.4% 1.7%

Mga paghinto dahil sa masamang reaksyona

Pagsalakay 3.6% 1.7%
Pagkairita 1.8% 3.4%
a

Naiulat na mga salungat na reaksyon na humahantong sa paghinto sa higit sa isang pasyente sa 

alinmang grupo ng paggamot.

Ang mga masamang reaksyon na iniulat sa hindi bababa sa 5% ng mga pasyente sa 12-48 na linggong openlabel na pag-aaral upang 

matukoy ang mga tumutugon na magpapatala sa Pag-aaral B ay nakalista sa Talahanayan 4:

Talahanayan 4: 12-48 Linggo Open Label Lead-In pag-aaral sa Pag-aaral B Karaniwan
Naiulat na Mga Salungat na Reaksyon na may Dalas ≥ 5%

Masamang Reaksyon Memantine
N=903

Sakit ng ulo 8.0%
Nasopharyngitis 6.3%
Pyrexia 5.8%
Pagkairita 5.4%

Mga paghinto dahil sa masamang reaksyona

Pagkairita 1.2%
Pagsalakay 1.0%
a

Hindi bababa sa 1% na saklaw ng mga salungat na reaksyon na humahantong sa napaaga na paghinto.

Sa randomized withdrawal study (Pag-aaral B), ang masamang reaksyon sa mga pasyente ay randomized sa placebo 
(n=160) at naiulat sa hindi bababa sa 5% ng mga pasyente at dalawang beses ang dalas ng full-dose memantine 
treatment group (n=157) ay pagkamayamutin (5.0% vs 2.5%).

Sa isang pag-aaral ng juvenile na hayop, ang mga lalaki at babaeng juvenile na daga ay pinangangasiwaan ng memantine (15, 30, at 45 

mg/kg/araw) simula sa postnatal day (PND) 14 hanggang PND 70. Ang timbang ng katawan ay nabawasan sa 45 mg/kg/araw . Ang mga 

pagkaantala sa sekswal na pagkahinog ay napansin sa mga daga ng lalaki at babae sa mga dosis na ≥ 30 mg/kg/araw. Ang Memantine 

ay nag-udyok ng mga neuronal lesyon sa ilang bahagi ng utak sa PND 15 at 17 sa mga dosis na ≥ 30 mg/kg/araw. Lason sa pag-uugali 

(babawasan ang porsyento ng pandinig na pagkagulat
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habituation) ay nabanggit para sa mga hayop sa 45 mg/kg/araw na pangkat ng dosis. Ang 15 mg/kg/araw na dosis 
ay itinuturing na No-Observed-Adverse-Effect-Level (NOAEL) para sa pag-aaral na ito.

Sa pangalawang pag-aaral ng toxicity ng juvenile rat, ang mga lalaki at babaeng juvenile na daga ay binigyan ng 
memantine (1, 3, 8, 15, 30, at 45 mg/kg/araw) simula sa postnatal day (PND) 7 hanggang PND 70. Dahil sa maagang Ang 
namamatay na nauugnay sa memantine, ang 30 at 45 mg/kg/araw na mga grupo ng dosis ay winakasan nang walang 
karagdagang pagsusuri. Ang Memantine ay nagdulot ng apoptosis o neuronal degeneration sa ilang bahagi ng utak sa 
PND 8, 10, at 17 sa dosis na 15 mg/kg/araw. Ang NOAEL para sa apoptosis at neuronal degeneration ay 8 mg/kg/araw. 
Ang toxicity sa pag-uugali (mga epekto sa aktibidad ng motor, auditory startle habituation, at pag-aaral at memorya) ay 
nabanggit sa mga dosis na ≥ 3 mg / kg / araw sa panahon ng paggamot, ngunit hindi nakita pagkatapos ng paghinto ng 
gamot. Samakatuwid, ang 1 mg/kg/araw na dosis ay itinuturing na NOAEL para sa neurobehavioral na epekto sa pag-
aaral na ito.

8.5 Paggamit ng Geriatric

Memantine Hydrochloride

Ang karamihan ng mga taong may Alzheimer's disease ay 65 taong gulang at mas matanda. Sa klinikal na pag-aaral ng memantine 

hydrochloride extended-release, ang ibig sabihin ng edad ng mga pasyente ay humigit-kumulang 77 taon; higit sa 91% ng mga 

pasyente ay 65 taong gulang at mas matanda, 67% ay 75 taong gulang at mas matanda, at 14% ay 85 taong gulang at mas matanda. 

Ang data ng pagiging epektibo at kaligtasan na ipinakita sa seksyon ng mga klinikal na pagsubok ay nakuha mula sa mga pasyenteng 

ito. Walang mga klinikal na makabuluhang pagkakaiba sa karamihan ng mga salungat na kaganapan na iniulat ng mga pasyente ≥ 65 

taong gulang at <65 taong gulang.

Donepezil Hydrochloride

Ang ibig sabihin ng edad ng mga pasyente na nakatala sa mga klinikal na pag-aaral na may donepezil ay 73 taon; 80% ng mga 

pasyenteng ito ay nasa pagitan ng 65 at 84 taong gulang, at 49% ng mga pasyenteng 75 taong gulang at mas matanda. Ang data ng 

pagiging epektibo at kaligtasan na ipinakita sa seksyon ng mga klinikal na pagsubok ay nakuha mula sa mga pasyenteng ito. Walang 

mga klinikal na makabuluhang pagkakaiba sa karamihan ng mga salungat na kaganapan na iniulat ng mga pasyente

≥ 65 taong gulang at < 65 taong gulang.

8.6 Pinsala sa Bato

Inirerekomenda ang pagbawas ng dosis sa mga pasyente na may malubhang kapansanan sa bato[tingnan ang Dosis at 
Pangangasiwa (2.3) at Clinical Pharmacology (12.3)]. Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente na 
may banayad o katamtamang kapansanan sa bato.

8.7 Hepatic Impairment

Walang kinakailangang pagsasaayos ng dosis sa mga pasyente na may banayad o katamtamang kapansanan sa hepatic. 

Ang NAMZARIC ay hindi napag-aralan sa mga pasyenteng may malubhang kapansanan sa atay[tingnan ang Clinical 
Pharmacology (12.3)].
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10 OVERDOSAGE

Ang Memantine hydrochloride at donepezil hydrochloride ay ang dalawang aktibong sangkap ng NAMZARIC. Walang tiyak 
na antidote para sa memantine hydrochloride overdose ay kilala; gayunpaman, ang pag-aalis ng memantine ay maaaring 
tumaas sa pamamagitan ng acidification ng ihi. Ang mga tertiary anticholinergics tulad ng atropine ay maaaring gamitin 
bilang isang antidote para sa overdose ng donepezil hydrochloride. Sa pamamahala ng mga kaso ng labis na dosis, isaalang-
alang ang posibilidad ng maraming pagkakasangkot sa droga. Sa kaso ng labis na dosis, tawagan ang Poison Control Center 
sa 1-800-222-1222 para sa pinakabagong rekomendasyon. Sa pangkalahatan, ang mga pansuportang hakbang ay dapat 
gamitin, at ang paggamot ay dapat na nagpapakilala.

Memantine Hydrochloride

Ang mga palatandaan at sintomas na kadalasang kasama ng labis na dosis sa iba pang mga formulasyon ng memantine sa 
mga klinikal na pagsubok at mula sa karanasan sa pagmemerkado sa buong mundo, nag-iisa o kasama ng iba pang mga 
gamot at/o alkohol, ay kinabibilangan ng pagkabalisa, asthenia, bradycardia, pagkalito, pagkawala ng malay, pagkahilo, mga 
pagbabago sa ECG, pagtaas presyon ng dugo, pagkahilo, pagkawala ng malay, psychosis, pagkabalisa, pagbagal ng paggalaw, 
antok, pagkahilo, hindi matatag na lakad, visual na guni-guni, vertigo, pagsusuka, at panghihina. Ang pinakamalaking kilalang 
paglunok ng memantine sa buong mundo ay 2 gramo sa isang indibidwal na umiinom ng memantine kasabay ng hindi natukoy 
na mga gamot na antidiabetic. Ang taong ito ay nakaranas ng pagkawala ng malay, diplopia, at pagkabalisa, ngunit pagkatapos 
ay gumaling.

Isang pasyenteng lumalahok sa memantine hydrochloride extended-release clinical trial ang hindi sinasadyang 
kumuha ng 112 mg ng memantine hydrochloride extended-release araw-araw sa loob ng 31 araw at nakaranas ng 
mataas na serum uric acid, mataas na serum alkaline phosphatase, at mababang bilang ng platelet.

Walang naitalang namatay na may labis na dosis ng memantine lamang. Ang isang nakamamatay na kinalabasan ay napakabihirang 

naiulat kapag ang memantine ay natutunaw bilang bahagi ng labis na dosis sa maraming gamot; sa mga pagkakataong iyon, ang 

kaugnayan sa pagitan ng memantine at isang nakamamatay na kinalabasan ay hindi malinaw.

Donepezil Hydrochloride

Ang labis na dosis sa mga cholinesterase inhibitor ay maaaring magresulta sa cholinergic crisis na 
nailalarawan sa matinding pagduduwal, pagsusuka, paglalaway, pagpapawis, bradycardia, hypotension, 
respiratory depression, pagbagsak, at kombulsyon. Ang pagtaas ng panghihina ng kalamnan ay isang 
posibilidad at maaaring magresulta sa kamatayan kung ang mga kalamnan sa paghinga ay kasangkot. Ang 
mga tertiary anticholinergics tulad ng atropine ay maaaring gamitin bilang isang antidote para sa 
overdosage ng donepezil hydrochloride. Inirerekomenda ang intravenous atropine sulfate na na-titrated sa 
epekto: isang paunang dosis na 1.0 hanggang 2.0 mg IV na may kasunod na mga dosis batay sa klinikal na 
tugon. Ang mga hindi tipikal na tugon sa presyon ng dugo at tibok ng puso ay naiulat na kasama ng iba 
pang mga cholinomimetics kapag pinagsama sa mga quaternary anticholinergics tulad ng glycopyrrolate.

Ang mga senyales ng toxicity na nauugnay sa dosis sa mga hayop ay kasama ang pagbawas ng kusang paggalaw, posisyong 

nakadapa, pagsuray-suray na lakad, lacrimation, clonic convulsions, depressed respiration, salivation, miosis, tremors, fasciculation, at 

mas mababang temperatura sa ibabaw ng katawan.
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11 PAGLALARAWAN

Ang mga kapsula ng NAMZARIC ay naglalaman ng memantine, isang aktibong NMDA receptor antagonist, 
bilang hydrochloride salt at donepezil, isang reversible inhibitor ng enzyme acetylcholinesterase, bilang 
hydrochloride salt.

Memantine Hydrochloride

Ang kemikal na pangalan para sa memantine hydrochloride ay 1-amino-3,5-dimethyladamantane 
hydrochloride na may sumusunod na formula sa istruktura:

Ang molecular formula ay C12H21N•hydrochloride at ang molecular weight ay 215.76. Ang memantine hydrochloride 
ay nangyayari bilang isang pinong puti hanggang puti na pulbos.

Donepezil Hydrochloride

Ang kemikal na pangalan para sa donepezil hydrochloride ay 2,3-dihydro-5,6-dimethoxy-2-
[[1- (phenylmethyl)-4-piperidinyl]methyl]-1H-inden-1-one hydrochloride.

Ang molecular formula ay C24H29HINDI3•hydrochloride at ang molecular weight ay 415.96. Ang Donepezil 
hydrochloride ay isang puting mala-kristal na pulbos.

NAMZARIC

Ang NAMZARIC ay ibinibigay bilang mga kapsula para sa oral administration, na naglalaman ng 14 mg 
memantine hydrochloride extended-release at 10 mg donepezil hydrochloride (14 mg/10 mg) o 28 mg 
memantine hydrochloride extended-release at 10 mg donepezil hydrochloride (28 mg/10 mg).
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Ang lahat ng dosis ng NAMZARIC ay naglalaman ng mga sumusunod na hindi aktibong sangkap: sugar spheres, 
povidone, talc, hypromellose, polyethylene glycol, ethylcellulose, oleic acid, medium chain triglycerides, lactose 
monohydrate, microcrystalline cellulose, corn starch, colloidal silicon dioxide, at magnesium stearate. Ang mga 
hard gelatin capsule ay naglalaman ng titanium dioxide, gelatin, shellac glaze, at black iron oxide; Ang mga 
colorant ay FD&C Blue 1 (28mg/10mg) at FD&C Blue 1 at yellow iron oxide (14 mg/10 mg).

12 CLINICAL PHARMACOLOGY

12.1 Mekanismo ng Pagkilos

Ang mga kapsula ng NAMZARIC ay naglalaman ng dalawang inaprubahang gamot: memantine hydrochloride 
extendedrelease at donepezil hydrochloride. Ang bawat isa sa mga gamot na iyon ay na-postulate na may iba't 
ibang mekanismo sa Alzheimer's disease.

Memantine

Ang patuloy na pag-activate ng mga receptor ng NMDA ng central nervous system ng excitatory amino acid glutamate 
ay na-hypothesize upang mag-ambag sa symptomatology ng Alzheimer's disease. Ang Memantine ay ipinostula na 
isagawa ang therapeutic effect nito sa pamamagitan ng pagkilos nito bilang mababa hanggang katamtamang affinity 
na hindi mapagkumpitensya (bukas na channel) NMDA receptor antagonist na mas nagbubuklod sa NMDA receptor-
operated cation channels. Walang ebidensya na pinipigilan o pinapabagal ng memantine ang neurodegeneration sa 
mga pasyenteng may Alzheimer's disease.

Donepezil

Ang mga kasalukuyang teorya sa pathogenesis ng mga cognitive sign at sintomas ng Alzheimer's disease ay tumutukoy sa ilan 
sa mga ito sa kakulangan ng cholinergic neurotransmission. Ang Donepezil ay nai-postulate upang isagawa ang therapeutic 
effect nito sa pamamagitan ng pagpapahusay ng cholinergic function. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng pagtaas ng 
konsentrasyon ng acetylcholine sa central nervous system sa pamamagitan ng reversible inhibition ng hydrolysis nito sa 
pamamagitan ng acetylcholinesterase. Walang ebidensya na pinipigilan o pinapabagal ng donepezil ang neurodegeneration 
sa mga pasyenteng may Alzheimer's disease.

12.3 Pharmacokinetics

NAMZARIC

Ang NAMZARIC ay bioequivalent sa co-administration ng indibidwal na memantine hydrochloride 
extended-release at donepezil hydrochloride.

Exposure (AUC at Cmax) ng memantine at donepezil kasunod ng pangangasiwa ng NAMZARIC sa fed o fasted state ay 
magkatulad. Dagdag pa, ang pagkakalantad ng memantine at donepezil kasunod ng pangangasiwa ng NAMZARIC 
bilang buo na mga nilalaman ng kapsula o kapsula na nawiwisik sa mansanas ay katulad sa mga malulusog na paksa.

Memantine hydrochloride
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Ang Memantine ay mahusay na hinihigop pagkatapos ng oral administration at may mga linear na pharmacokinetics sa saklaw ng 

therapeutic dosis. Ito ay excreted higit sa lahat hindi nagbabago sa ihi at may terminal elimination kalahating buhay ng tungkol sa 

60-80 oras. Sa isang pag-aaral na naghahambing ng 28 mg isang beses-araw-araw na memantine hydrochloride pinalawig-release sa 

10 mg dalawang beses-araw-araw na memantine hydrochloride, Cmaxat AUC0-24

Ang mga halaga ay 48% at 33% na mas mataas para sa memantine hydrochloride extended-release dosage regimen, 
ayon sa pagkakabanggit.

Pagsipsip

Pagkatapos ng maramihang dosis na pangangasiwa ng memantine hydrochloride extended-release, ang memantine peak 
concentrations ay nangyayari sa paligid ng 9-12 oras pagkatapos ng dosis. Walang pagkakaiba sa pagsipsip ng memantine 
hydrochloride extended-release kapag ang kapsula ay kinukuha nang buo o kapag ang mga nilalaman ay iwinisik sa 
mansanas.

Pagkatapos ng single-dose administration, walang pagkakaiba sa memantine exposure, batay sa Cmaxo AUC, para sa 
memantine hydrochloride extended-release kapag ang produkto ng gamot ay ibinibigay kasama ng pagkain o kapag walang 
laman ang tiyan. Gayunpaman, ang pinakamataas na konsentrasyon ng plasma ay nakakamit mga 18 oras pagkatapos ng 
pangangasiwa sa pagkain kumpara sa humigit-kumulang 25 oras pagkatapos ng pangangasiwa sa walang laman na tiyan.

Pamamahagi

Ang ibig sabihin ng dami ng pamamahagi ng memantine ay 9-11 L/kg at ang plasma protein binding ay mababa (45%).

Metabolismo

Ang Memantine ay sumasailalim sa bahagyang hepatic metabolism. Ang hepatic microsomal CYP450 enzyme system 
ay hindi gumaganap ng isang mahalagang papel sa metabolismo ng memantine.

Pag-aalis

Ang Memantine ay nailalabas nang nakararami sa ihi, hindi nagbabago, at may terminal na kalahating buhay na 
humigit-kumulang 60-80 oras. Humigit-kumulang 48% ng ibinibigay na gamot ay pinalabas nang hindi nagbabago sa 
ihi; ang natitira ay pangunahing na-convert sa tatlong polar metabolites na nagtataglay ng minimal na aktibidad ng 
NMDA receptor antagonistic: ang N-glucuronide conjugate, 6-hydroxy memantine, at
1-nitroso-deaminated memantine. Isang kabuuan ng 74% ng ibinibigay na dosis ay excreted bilang kabuuan ng 
pangunahing gamot at ang N-glucuronide conjugate. Ang renal clearance ay kinabibilangan ng aktibong tubular 
secretion na pinapadali ng pH dependent tubular reabsorption.

Pharmacokinetics sa Espesyal na Populasyon

Pagkasira ng bato

Ang mga pharmacokinetics ng memantine ay nasuri kasunod ng solong oral administration ng 20 mg memantine 
hydrochloride sa 8 mga paksa na may banayad na kapansanan sa bato (creatinine clearance, CLcr,
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> 50 – 80 mL/min), 8 subject na may katamtamang renal impairment (CLcr 30 – 49 mL/min), 7 subject na may matinding 
renal impairment (CLcr 5 – 29 mL/min) at 8 malusog na subject (CLcr > 80 mL/ min) na malapit hangga't maaari ayon sa 
edad, timbang at kasarian sa mga paksang may kapansanan sa bato. Ibig sabihin AUC0-∞nadagdagan ng 4%, 60%, at 
115% sa mga paksang may banayad, katamtaman, at malubhang kapansanan sa bato, ayon sa pagkakabanggit, 
kumpara sa mga malulusog na paksa. Ang terminal elimination half-life ay tumaas ng 18%, 41%, at 95% sa mga paksang 
may banayad, katamtaman, at malubhang kapansanan sa bato, ayon sa pagkakabanggit, kumpara sa mga malulusog na 
paksa.[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.3) at Paggamit sa Mga Partikular na Populasyon (8.6)].

Hepatic Impairment

Ang mga pharmacokinetics ng Memantine ay nasuri kasunod ng pangangasiwa ng solong oral na dosis na 20 mg sa 8 na paksa 
na may katamtamang kapansanan sa hepatic (Child-Pugh Class B, puntos 7-9) at 8 na paksa na may edad-, kasarian-, at timbang 
na tumutugma sa mga paksang may kapansanan sa atay. Walang pagbabago sa pagkakalantad sa memantine (batay sa Cmaxat 
AUC) sa mga paksang may katamtamang kapansanan sa hepatic kumpara sa mga malulusog na paksa. Gayunpaman, ang 
kalahating buhay ng pag-aalis ng terminal ay tumaas ng humigit-kumulang 16% sa mga paksang may katamtamang 
kapansanan sa hepatic kumpara sa mga malulusog na paksa. Ang mga pharmacokinetics ng memantine ay hindi pa nasusuri sa 
mga pasyente na may malubhang hepatic impairment.

Kasarian

Kasunod ng maramihang dosis na pangangasiwa ng memantine hydrochloride 20 mg araw-araw, ang mga babae ay nagkaroon ng humigit-

kumulang 45% na mas mataas na pagkakalantad kaysa sa mga lalaki, ngunit walang pagkakaiba sa pagkakalantad kapag ang timbang ng 

katawan ay isinasaalang-alang.

matatanda

Ang mga pharmacokinetics ng memantine sa mga bata at matatandang paksa ay magkatulad.

Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga-Drug

Gamitin kasama ang Cholinesterase Inhibitors

Ang sabay-sabay na pangangasiwa ng memantine kasama ang AChE inhibitor na donepezil hydrochloride ay hindi nakakaapekto sa mga 

pharmacokinetics ng alinman sa tambalan. Bukod dito, ang memantine ay hindi nakakaapekto sa pagsugpo sa AChE ng donepezil. Sa 

isang 24 na linggong kinokontrol na klinikal na pag-aaral sa mga pasyente na may katamtaman hanggang malubhang Alzheimer's 

disease, ang adverse event profile na naobserbahan na may kumbinasyon ng memantine immediate-release at donepezil ay katulad ng 

sa donepezil lamang.

Epekto ng Memantine sa Metabolismo ng Iba Pang Gamot

Sa vitromga pag-aaral na isinagawa gamit ang mga marker substrates ng CYP450 enzymes (CYP1A2, -2A6, -2C9,
- 2D6, -2E1, -3A4) ay nagpakita ng minimal na pagsugpo sa mga enzyme na ito sa pamamagitan ng memantine. At saka,sa vitro Ang mga 

pag-aaral ay nagpapahiwatig na sa mga konsentrasyon na lumampas sa mga nauugnay sa pagiging epektibo, ang memantine ay hindi 

nag-uudyok sa cytochrome P450 isozymes CYP1A2, -2C9, -2E1 at -3A4/5. Walang mga pharmacokinetic na pakikipag-ugnayan sa mga 

gamot na na-metabolize ng mga enzyme na ito ang inaasahan.
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Sinuri ng mga pag-aaral ng pharmacokinetic ang potensyal ng memantine para sa pakikipag-ugnayan sa warfarin at 
bupropion. Hindi naapektuhan ng Memantine ang mga pharmacokinetics ng CYP2B6 substrate bupropion o ang 
metabolite hydroxybupropion nito. Higit pa rito, hindi nakakaapekto ang memantine sa mga pharmacokinetics o 
pharmacodynamics ng warfarin bilang tinasa ng prothrombin INR.

Epekto ng Iba pang Gamot sa Memantine

Ang memantine ay kadalasang tinatanggal sa bato, at ang mga gamot na substrates at/o mga inhibitor ng CYP450 
system ay hindi inaasahang babaguhin ang mga pharmacokinetics ng memantine. Ang isang solong dosis ng 
bupropion ay hindi nakakaapekto sa mga pharmacokinetics ng memantine sa steady state.

Mga Gamot na Inalis sa pamamagitan ng Renal Mechanisms

Dahil ang memantine ay inalis sa bahagi sa pamamagitan ng tubular secretion, ang sabay-sabay na pangangasiwa ng mga 
gamot na gumagamit ng parehong renal cationic system, kabilang ang hydrochlorothiazide (HCTZ), triamterene (TA), 
metformin, cimetidine, ranitidine, quinidine, at nicotine, ay posibleng magresulta sa mga pagbabago sa antas ng plasma. ng 
parehong ahente. Gayunpaman, ang coadministration ng memantine hydrochloride at HCTZ / TA ay hindi nakakaapekto sa 
bioavailability ng alinman sa memantine o TA, at ang bioavailability ng HCTZ ay nabawasan ng 20%. Bilang karagdagan, ang 
sabay-sabay na pangangasiwa ng memantine hydrochloride kasama ang antihyperglycemic na gamot na Glucovance-(glyburide 
at metformin hydrochloride) ay hindi nakakaapekto sa mga pharmacokinetics ng memantine, metformin, at glyburide. Higit pa 
rito, hindi binago ng memantine ang serum glucose lowering effect ng Glucovance-, na nagpapahiwatig ng kawalan ng isang 
pharmacodynamic na pakikipag-ugnayan.

Mga Gamot na Lubos na Nakagapos sa Mga Plasma Protein

Dahil ang plasma protein binding ng memantine ay mababa (45%), ang pakikipag-ugnayan sa mga gamot na lubos na 
nakagapos sa mga protina ng plasma, tulad ng warfarin at digoxin, ay hindi malamang.

Donepezil Hydrochloride

Ang mga pharmacokinetics ng donepezil ay linear sa hanay ng dosis na 1-10 mg na ibinibigay isang beses araw-araw. Ang rate at 

lawak ng pagsipsip ng mga tabletang donepezil hydrochloride ay hindi naiimpluwensyahan ng pagkain.

Ang Donepezil ay nasisipsip na may kamag-anak na oral bioavailability na 100% at umabot sa pinakamataas na konsentrasyon sa 

plasma sa loob ng 3 hanggang 4 na oras.

Ang pag-aalis ng kalahating buhay ng donepezil ay humigit-kumulang 70 oras, at ang average na maliwanag na clearance ng 
plasma (Cl/F) ay 0.13 – 0.19 L/hr/kg. Kasunod ng maramihang dosis na pangangasiwa, ang donepezil ay naipon sa plasma ng 
4-7 beses, at ang matatag na estado ay naabot sa loob ng 15 araw. Ang steady-state na dami ng pamamahagi ay 12 - 16 L/kg. 
Ang Donepezil ay humigit-kumulang 96% na nakagapos sa mga protina ng plasma ng tao, pangunahin sa mga albumin (mga 
75%) at alpha-1-acid glycoprotein (mga 21%) sa hanay ng konsentrasyon na 2-1000 ng/mL.

Ang Donepezil ay parehong excreted sa ihi na buo at malawak na na-metabolize sa apat na pangunahing 
metabolites, dalawa sa mga ito ay kilala na aktibo, at isang bilang ng mga menor de edad metabolites, na 
hindi lahat ay natukoy. Ang Donepezil ay na-metabolize ng CYP 450 isoenzymes 2D6 at 3A4 at
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sumasailalim sa glucuronidation. Kasunod ng pangangasiwa ng14C-labeled donepezil, plasma radioactivity, na ipinahayag bilang 
isang porsyento ng ibinibigay na dosis, ay naroroon pangunahin bilang intact donepezil (53%) at bilang 6-O-desmethyl 
donepezil (11%), na naiulat na pumipigil sa AChE sa parehong lawak bilang donepezilsa vitroat natagpuan sa plasma sa mga 
konsentrasyon na katumbas ng halos 20% ng donepezil. Humigit-kumulang 57% at 15% ng kabuuang radyaktibidad ay 
nakuhang muli sa ihi at dumi, ayon sa pagkakabanggit, sa loob ng 10 araw, habang 28% ang nanatiling hindi nakuhang muli, na 
may humigit-kumulang 17% ng dosis ng donepezil na nakuhang muli sa ihi bilang hindi nabagong gamot. Ang pagsusuri sa 
epekto ng CYP2D6 genotype sa mga pasyente ng Alzheimer ay nagpakita ng mga pagkakaiba sa mga halaga ng clearance sa 
mga subgroup ng CYP2D6 genotype. Kung ihahambing sa malawak na metabolizer, ang mahihirap na metabolizer ay may 
31.5% na mas mabagal na clearance at ang mga ultra-mabilis na metabolizer ay may 24% na mas mabilis na clearance. 
Iminumungkahi ng mga resultang ito na ang CYP2D6 ay may maliit na papel sa metabolismo ng donepezil.

Pagkasira ng bato

Sa isang pag-aaral ng 11 mga pasyente na may katamtaman hanggang sa malubhang kapansanan sa bato (CLcr <18 mL/
min/ 1.73 m2) ang clearance ng donepezil hydrochloride ay hindi naiiba sa 11 taong malusog na katugma sa edad at 
kasarian.

Sakit sa Hepatic

Sa isang pag-aaral ng 10 mga pasyente na may stable alcoholic cirrhosis, ang clearance ng donepezil hydrochloride 
ay nabawasan ng 20%   kumpara sa 10 malusog na edad at kasarian na mga paksa.

Edad

Walang pormal na pag-aaral ng pharmacokinetic na isinagawa upang suriin ang mga pagkakaiba na nauugnay sa edad sa mga 

pharmacokinetics ng donepezil hydrochloride. Ang pagsusuri sa pharmacokinetic ng populasyon ay iminungkahi na ang clearance ng 

donepezil sa mga pasyente ay bumababa sa pagtaas ng edad. Kung ihahambing sa 65 taong gulang, ang mga paksa, 90 taong gulang 

na mga paksa ay may 17% na pagbaba sa clearance, habang ang 40 taong gulang na mga paksa ay may 33% na pagtaas sa clearance. 

Ang epekto ng edad sa donepezil clearance ay maaaring hindi klinikal na makabuluhan.

Kasarian at Lahi

Walang partikular na pharmacokinetic na pag-aaral ang isinagawa upang siyasatin ang mga epekto ng kasarian at lahi 
sa disposisyon ng donepezil hydrochloride. Gayunpaman, ang retrospective pharmacokinetic analysis at population 
pharmacokinetic analysis ng plasma donepezil concentrations na sinusukat sa mga pasyenteng may Alzheimer's 
disease ay nagpapahiwatig na ang kasarian at lahi (Japanese at Caucasians) ay hindi nakakaapekto sa clearance ng 
donepezil hydrochloride sa isang mahalagang antas.

Timbang ng katawan

May nabanggit na kaugnayan sa pagitan ng timbang ng katawan at clearance. Sa saklaw ng timbang ng katawan mula 50 kg 
hanggang 110 kg, tumaas ang clearance mula 7.77 L/h hanggang 14.04 L/h, na may halagang 10 L/h para sa 70 kg na mga 
indibidwal.

21

Reference ID: 3678032



Mga Pakikipag-ugnayan sa Droga-Drug

Epekto ng Donepezil hydrochloride sa Metabolismo ng Iba Pang Gamot

Hindisa vivoAng mga klinikal na pagsubok ay nag-imbestiga sa epekto ng donepezil hydrochloride sa clearance ng mga gamot na na-

metabolize ng CYP3A4 (hal., cisapride, terfenadine) o ng CYP2D6 (hal., imipramine). gayunpaman,sa vitroAng mga pag-aaral ay 

nagpapakita ng mababang rate ng pagbubuklod sa mga enzyme na ito (ibig sabihin, Ki ay humigit-kumulang 50-130 µM), na, dahil sa 

therapeutic plasma na konsentrasyon ng donepezil (164 nM), ay nagpapahiwatig ng maliit na posibilidad ng pagkagambala. Batay sasa 
vitropag-aaral, ang donepezil ay nagpapakita ng kaunti o walang katibayan ng direktang pagsugpo ng CYP2B6, CYP2C8, at CYP2C19 sa 

mga klinikal na nauugnay na konsentrasyon.

Kung ang donepezil hydrochloride ay may anumang potensyal para sa enzyme induction ay hindi alam. Sinuri ng 
pormal na pharmacokinetic na pag-aaral ang potensyal ng donepezil hydrochloride para sa pakikipag-ugnayan sa 
theophylline, cimetidine, warfarin, digoxin, at ketoconazole. Walang mga epekto ng donepezil hydrochloride sa 
mga pharmacokinetics ng mga gamot na ito ang naobserbahan.

Epekto ng Iba Pang Gamot sa Metabolismo ng Donepezil hydrochloride

Ang isang maliit na epekto ng mga inhibitor ng CYP2D6 ay nakilala sa isang pagsusuri ng pharmacokinetic ng populasyon ng 
mga konsentrasyon ng plasma donepezil na sinusukat sa mga pasyente na may sakit na Alzheimer. Ang clearance ng 
Donepezil ay nabawasan ng humigit-kumulang 17% sa mga pasyente na kumukuha ng 10 o 23 mg kasama ng isang kilalang 
CYP2D6 inhibitor. Ang resulta na ito ay naaayon sa konklusyon na ang CYP2D6 ay isang minor metabolic pathway ng 
donepezil.

Ipinakita ng mga pormal na pag-aaral ng pharmacokinetic na ang metabolismo ng donepezil hydrochloride 
ay hindi gaanong apektado ng sabay-sabay na paggamit ng digoxin o cimetidine.

Ansa vitroIpinakita ng pag-aaral na ang donepezil ay hindi isang substrate ng P-glycoprotein.

Mga Gamot na Lubos na Nakagapos sa Mga Plasma Protein

Ang mga pag-aaral sa pag-alis ng droga ay isinagawasa vitrosa pagitan ng gamot na ito na may mataas na pagkakatali 
(96%) at iba pang mga gamot tulad ng furosemide, digoxin, at warfarin. Ang Donepezil hydrochloride sa mga 
konsentrasyon na 0.3-10 micrograms/mL ay hindi nakaapekto sa pagbubuklod ng furosemide (5 micrograms/mL), 
digoxin (2 ng/mL), at warfarin (3 micrograms/mL) sa albumin ng tao. Katulad nito, ang pagbubuklod ng donepezil 
hydrochloride sa albumin ng tao ay hindi naapektuhan ng furosemide, digoxin, at warfarin.

13 NONCLINICAL TOXICOLOGY

13.1 Carcinogenesis, Mutagenesis, Paghina ng Fertility

Memantine

Walang katibayan ng carcinogenicity sa isang 113-linggo na pag-aaral sa bibig sa mga daga sa mga dosis hanggang sa

40 mg/kg/araw (7 beses ang dosis ng memantine sa maximum na inirerekomendang dosis ng tao [MRHD] 
ng NAMZARIC [28 mg/10 mg] sa isang mg/m2batayan). Wala ring ebidensya ng carcinogenicity sa
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ang mga daga ay pasalitang binibigyang dosis hanggang 40 mg/kg/araw sa loob ng 71 linggo na sinusundan ng 20 mg/kg/araw (14 at 7 beses 

ang MRHD sa isang mg/m2batayan, ayon sa pagkakabanggit) hanggang 128 linggo.

Ang Memantine ay hindi gumawa ng katibayan ng genotoxic potensyal kapag sinusuri sasa vitro
S. typhimuriumoE. colireverse mutation assay, isangsa vitrochromosomal aberration test sa human lymphocytes, 
isangsa vivocytogenetics assay para sa chromosome damage sa mga daga, at angsa vivomouse micronucleus 
assay. Ang mga resulta ay equivocal sa isangsa vitrogene mutation assay gamit ang Chinese hamster V79 cells.

Walang kapansanan sa fertility o reproductive performance ang nakita sa mga daga na pinangangasiwaan ng hanggang 18 mg/kg/

araw (6 na beses ang dosis ng memantine sa MRHD ng NAMZARIC sa isang mg/m2batayan) pasalita mula sa 14 na araw bago ang pag-

asawa sa pamamagitan ng pagbubuntis at paggagatas sa mga babae, o sa loob ng 60 araw bago ang pag-asawa sa mga lalaki.

Donepezil

Walang katibayan ng potensyal na carcinogenic ang nakuha sa isang 88-linggong pag-aaral ng carcinogenicity ng donepezil na 
isinagawa sa mga daga sa mga oral na dosis hanggang 180 mg/kg/araw (humigit-kumulang 90 beses ang dosis ng donepezil sa 
MRHD ng NAMZARIC sa isang mg/m2batayan), o sa isang 104 na linggong pag-aaral ng carcinogenicity sa mga daga sa mga 
oral na dosis hanggang 30 mg/kg/araw (humigit-kumulang 30 beses ang dosis ng donepezil sa MRHD ng NAMZARIC sa isang 
mg/m2batayan).

Ang Donepezil ay negatibo sa isang baterya ng genotoxicity assays (sa vitrobacterial reverse mutation, 
sa vitrolymphoma ng dagatk,sa vitrochromosomal aberration, atsa vivomicronucleus ng mouse).

Ang Donepezil ay walang epekto sa pagkamayabong sa mga daga sa oral na dosis hanggang 10 mg/kg/araw (humigit-
kumulang 10 beses ang dosis ng donepezil sa MRHD ng NAMZARIC sa isang mg/m2batayan) kapag ibinibigay sa mga lalaki at 
babae bago at sa panahon ng pag-aasawa at nagpapatuloy sa mga babae sa pamamagitan ng pagtatanim.

13.2 Toxicology ng Hayop at/o Pharmacology

Memantine induced neuronal lesions (vacuolation at necrosis) sa multipolar at pyramidal cells sa cortical layers III at 
IV ng posterior cingulate at retrosplenial neocortices sa mga daga, katulad ng mga kilalang nangyayari sa mga 
rodent na pinangangasiwaan ng iba pang NMDA receptor antagonist. Ang mga sugat ay nakita pagkatapos ng 
isang dosis ng memantine. Sa isang pag-aaral kung saan ang mga daga ay binibigyan ng pang-araw-araw na oral 
na dosis ng memantine sa loob ng 14 na araw, ang walang epektong dosis para sa neuronal necrosis ay 4 na beses 
ang dosis ng memantine sa MRHD ng NAMZARIC sa isang mg/m.2batayan.

Sa talamak at paulit-ulit na dosis ng neurotoxicity na pag-aaral sa mga babaeng daga, ang oral administration ng 
memantine at donepezil sa kumbinasyon ay nagresulta sa pagtaas ng saklaw, kalubhaan, at pamamahagi ng 
neurodegeneration kumpara sa memantine lamang. Ang mga antas ng walang epekto ng kumbinasyon ay nauugnay 
sa mga klinikal na nauugnay na plasma memantine at donepezil exposures.

Ang kaugnayan ng mga natuklasang ito sa mga tao ay hindi alam.
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14 KLINIKAL NA PAG-AARAL

Ang pagiging epektibo ng NAMZARIC bilang isang paggamot para sa mga pasyente na may katamtaman hanggang 
malubhang Alzheimer's disease ay itinatag sa pamamagitan ng pagpapakita ng bioequivalence ng NAMZARIC na may co-
administered memantine hydrochloride extended-release at donepezil hydrochloride[tingnan ang Clinical Pharmacology (12.3)]
.

Memantine Hydrochloride

Ang pagiging epektibo ng memantine hydrochloride extended-release bilang isang paggamot para sa mga pasyente na may 
katamtaman hanggang malubhang Alzheimer's disease kapag pinagsama-samang may acetylcholinesterase inhibitors, 
kabilang ang donepezil hydrochloride, ay batay sa mga resulta ng double-blind, placebo-controlled na pagsubok.

24-linggong Pag-aaral ng Memantine Hydrochloride Extended-Release

Isa itong randomized, double-blind clinical investigation sa 677 outpatient na may katamtaman hanggang malubhang 
Alzheimer's disease (na-diagnose ng DSM-IV criteria at NINCDS-ADRDA criteria para sa AD na may Mini Mental State 
Examination [MMSE] score ≥ 3 at ≤ 14 sa Screening at Baseline) na tumatanggap ng acetylcholinesterase inhibitor 
(AChEI) therapy sa isang stable na dosis sa loob ng 3 buwan bago ang screening. Humigit-kumulang 68% ng mga 
pasyente ang nakatanggap ng donepezil bilang AChEI. Ang ibig sabihin ng edad ng mga pasyenteng kalahok sa 
pagsubok na ito ay 76.5 taon, na may hanay na 49-97 taon. Humigit-kumulang 72% ng mga pasyente ay babae at 94% 
ay Caucasian.

Mga Panukala sa Kinalabasan ng Pag-aaral

Ang pagiging epektibo ng memantine hydrochloride extended-release ay nasuri sa pag-aaral na ito gamit 
ang co-primary efficacy parameters ng Severe Impairment Battery (SIB) at ang Clinician's Interview-Based 
Impression of Change (CIBIC-Plus).

Ang kakayahan ng memantine hydrochloride extended-release upang mapabuti ang cognitive performance ay nasuri gamit ang 
Severe Impairment Battery (SIB), isang multi-item na instrumento na napatunayan para sa pagsusuri ng cognitive function sa 
mga pasyente na may katamtaman hanggang malubhang demensya. Sinusuri ng SIB ang mga piling aspeto ng pagganap na 
nagbibigay-malay, kabilang ang mga elemento ng atensyon, oryentasyon, wika, memorya, kakayahang visuospatial, pagbuo, 
praktika, at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Ang hanay ng pagmamarka ng SIB ay mula 0 hanggang 100, na may mas mababang 
mga marka na nagpapahiwatig ng mas malaking kapansanan sa pag-iisip.

Ang kakayahan ng memantine hydrochloride extended-release upang makagawa ng pangkalahatang klinikal na epekto ay 
tinasa gamit ang Interview Based Impression of Change ng Clinician na nangangailangan ng paggamit ng impormasyon ng 
tagapag-alaga, ang CIBIC-Plus. Ang CIBIC-Plus ay hindi isang solong instrumento at hindi isang standardized na instrumento 
tulad ng ADCS-ADL o SIB. Ang mga klinikal na pagsubok para sa mga gamot sa pagsisiyasat ay gumamit ng iba't ibang mga 
format ng CIBIC, bawat isa ay naiiba sa mga tuntunin ng lalim at istraktura. Dahil dito, ang mga resulta mula sa isang CIBIC-Plus 
ay sumasalamin sa klinikal na karanasan mula sa pagsubok o mga pagsubok kung saan ito ginamit at hindi direktang 
maihahambing sa mga resulta ng mga pagsusuri ng CIBIC-Plus mula sa iba pang mga klinikal na pagsubok. Ang CIBIC-Plus na 
ginamit sa pagsubok na ito ay isang structured na instrumento batay sa isang komprehensibong pagsusuri sa baseline at 
kasunod na mga punto ng oras ng apat na domain:
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(kabilang ang mga aktibidad ng pang-araw-araw na pamumuhay), nagbibigay-malay, at asal. Kinakatawan nito ang pagtatasa ng isang 

bihasang clinician gamit ang mga validated na timbangan batay sa kanyang obserbasyon sa panahon ng isang pakikipanayam sa 

pasyente, kasama ang impormasyong ibinibigay ng isang tagapag-alaga na pamilyar sa pag-uugali ng pasyente sa pagitan ng na-rate. 

Ang CIBIC-Plus ay namarkahan bilang pitong puntos na kategoryang rating, mula sa markang 1, na nagsasaad ng "markahang 

pagpapabuti" hanggang sa iskor na 4, na nagsasaad ng "walang pagbabago" sa iskor na 7, na nagpapahiwatig ng "markahang paglala." 

Ang CIBIC-Plus ay hindi sistematikong inihambing nang direkta sa mga pagtatasa na hindi gumagamit ng impormasyon mula sa mga 

tagapag-alaga (CIBIC) o iba pang pandaigdigang pamamaraan.

Mga Resulta ng Pag-aaral

Sa pag-aaral na ito, 677 mga pasyente ang na-randomize sa isa sa mga sumusunod na 2 paggamot: memantine 
hydrochloride extended-release 28 mg/araw o placebo, habang tumatanggap pa rin ng AChEI (alinman sa 
donepezil, galantamine, o rivastigmine).

Mga Epekto sa Malubhang Pagkasira ng Baterya (SIB)

Ipinapakita ng Figure 1 ang kurso ng oras para sa pagbabago mula sa baseline sa marka ng SIB para sa dalawang pangkat ng 
paggamot na kumukumpleto sa 24 na linggo ng pag-aaral. Sa 24 na linggo ng paggamot, ang ibig sabihin ng pagkakaiba sa 
mga marka ng pagbabago ng SIB para sa memantine hydrochloride extended-release 28 mg/AChEI-treated (combination 
therapy) na mga pasyente kumpara sa mga pasyente sa placebo/AChEI (monotherapy) ay 2.6 unit. Gamit ang pagsusuri ng 
LOCF, ang memantine hydrochloride na pinalawig na paglabas na 28 mg/AChEI na paggamot ay higit na mataas sa istatistika 
kaysa sa placebo/AChEI.
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Figure 1: Oras ng kurso ng pagbabago mula sa baseline sa marka ng SIB para sa mga pasyenteng kumukumpleto ng 24 na linggo ng 

paggamot.

Ipinapakita ng Figure 2 ang pinagsama-samang porsyento ng mga pasyente mula sa bawat pangkat ng paggamot na nakamit 
ang hindi bababa sa sukat ng pagpapabuti sa marka ng SIB na ipinapakita sa X-axis. Ang mga curves ay nagpapakita na ang 
parehong mga pasyente na nakatalaga sa memantine hydrochloride extended-release 28 mg/AChEI at placebo/AChEI ay may 
malawak na hanay ng mga tugon, ngunit ang memantine hydrochloride extended-release
Ang 28 mg/AChEI group ay mas malamang na magpakita ng pagpapabuti o mas maliit na pagbaba.
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Figure 2: Pinagsama-samang porsyento ng mga pasyente na kumukumpleto ng 24 na linggo ng double-blind na paggamot na may mga 

tinukoy na pagbabago mula sa baseline sa mga marka ng SIB.

Mga Epekto sa Severe Impairment Battery (SIB) sa Subset ng mga Pasyente sa Kasabay na Donepezil 
Therapy

Humigit-kumulang 68% ng mga pasyente ang randomized upang makatanggap ng alinman sa memantine hydrochloride 
extended-release 28 mg o placebo ay kumukuha ng donepezil sa Baseline at sa buong pag-aaral. Sa 24 na linggo ng 
paggamot, sa mga pasyente sa sabay-sabay na paggamot sa donepezil, ang ibig sabihin ng pagkakaiba sa mga marka ng 
pagbabago ng SIB para sa memantine hydrochloride extended-release na 28 mg na ginagamot na mga pasyente kumpara sa 
mga pasyente sa placebo (2.7 units) ay katulad ng naobserbahan para sa buong populasyon ng pag-aaral (2.6 na yunit).
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Mga Epekto ng Impression na Batay sa Panayam ng Clinician sa Change Plus Caregiver Input (CIBIC-Plus)

Ipinapakita ng Figure 3 ang kurso ng oras para sa marka ng CIBIC-Plus para sa mga pasyente sa dalawang grupo ng 
paggamot na kumukumpleto sa 24 na linggo ng pag-aaral. Sa 24 na linggo ng paggamot, ang ibig sabihin ng pagkakaiba sa 
mga marka ng CIBIC-Plus para sa memantine hydrochloride extended-release 28 mg/AChEI-treated na mga pasyente 
kumpara sa mga pasyente sa placebo/AChEI ay 0.3 unit. Gamit ang pagsusuri ng LOCF, ang memantine hydrochloride na 
pinalawig na paglabas na 28 mg/AChEI na paggamot ay higit na mataas sa istatistika kaysa sa placebo/AChEI.

Figure 3: Time course ng CIBIC-Plus score para sa mga pasyenteng kumukumpleto ng 24 na linggo ng paggamot.

Ang Figure 4 ay isang histogram ng porsyento ng pamamahagi ng mga marka ng CIBIC-Plus na natamo ng mga pasyente na 

itinalaga sa bawat isa sa mga grupo ng paggamot na nakakumpleto ng 24 na linggo ng paggamot.
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Figure 4: Pamamahagi ng mga rating ng CIBIC-Plus sa linggo 24.

Mga Epekto sa CIBIC-Plus sa Subset ng mga Pasyente sa Kasabay na Donepezil Therapy

Humigit-kumulang 68% ng mga pasyente ang randomized upang makatanggap ng alinman sa memantine hydrochloride 
extended-release 28 mg o placebo ay kumukuha ng donepezil sa baseline at sa buong pag-aaral. Sa 24 na linggo ng paggamot, 
sa mga pasyente sa concomitant donepezil, ang ibig sabihin ng pagkakaiba sa mga marka ng CIBIC-Plus para sa memantine 
hydrochloride extended-release 28 mg-treated na mga pasyente kumpara sa mga pasyente sa placebo (0.3 units) ay katulad ng 
naobserbahan para sa buong populasyon ng pag-aaral (0.3 yunit).

Donepezil Hydrochloride

Ang pagiging epektibo ng donepezil hydrochloride bilang isang paggamot para sa mga pasyenteng may malubhang Alzheimer's 

disease ay batay sa mga resulta ng dalawang double-blind, placebo-controlled na pagsubok.

6 na Buwan na Pag-aaral ng Donepezil Hydrochloride

Ito ay isang randomized, double-blind, placebo-controlled na klinikal na pag-aaral na isinagawa sa Sweden sa mga pasyenteng 
may probable o posibleng Alzheimer's disease na na-diagnose ng NINCDS-ADRDA at DSM-IV na pamantayan, MMSE: saklaw 
ng 1-10. Dalawang daan at apatnapu't walong (248) mga pasyente na may malubhang sakit na Alzheimer ay randomized sa 
donepezil hydrochloride o placebo. Para sa mga pasyente na randomized sa donepezil hydrochloride, ang paggamot ay 
sinimulan sa 5 mg isang beses araw-araw sa loob ng 28 araw at
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pagkatapos ay tumaas sa 10 mg isang beses araw-araw. Sa pagtatapos ng 6 na buwang panahon ng paggamot, 90.5% ng mga 

pasyenteng ginagamot sa donepezil hydrochloride ay tumatanggap ng 10 mg/araw na dosis. Ang ibig sabihin ng edad ng mga 

pasyente ay 84.9 taon, na may saklaw na 59 hanggang 99. Humigit-kumulang 77% ng mga pasyente ay kababaihan, at 23% ay lalaki. 

Halos lahat ng mga pasyente ay Caucasian. Ang posibleng AD ay nasuri sa karamihan ng mga pasyente (83.6% ng mga pasyenteng 

ginagamot sa donepezil hydrochloride at 84.2% ng mga pasyenteng ginagamot sa placebo).

Mga Panukala sa Kinalabasan ng Pag-aaral

Ang pagiging epektibo ng paggamot na may donepezil hydrochloride ay nasuri gamit ang isang diskarte sa pagtatasa ng dalawahang resulta 

na sinusuri ang pag-andar ng pag-iisip gamit ang isang instrumento na idinisenyo para sa mas maraming mga pasyenteng may kapansanan at 

pangkalahatang paggana sa pamamagitan ng pagtatasa na may rating ng tagapag-alaga. Ang pag-aaral na ito ay nagpakita na ang mga 

pasyente sa donepezil hydrochloride ay nakaranas ng makabuluhang pagpapabuti sa parehong mga hakbang kumpara sa placebo.

Ang kakayahan ng donepezil hydrochloride na mapabuti ang pagganap ng nagbibigay-malay ay nasuri sa 
SIB.

Ang pang-araw-araw na function ay tinasa gamit ang Modified Alzheimer's Disease Cooperative Study Activities of Daily Living 

Inventory for Severe Alzheimer's Disease (ADCS-ADL-severe). Ang ADCS-ADLsevere ay nagmula sa Alzheimer's Disease Cooperative 

Study Activities of Daily Living Inventory, na isang komprehensibong baterya ng mga tanong sa ADL na ginagamit upang sukatin ang 

mga functional na kakayahan ng mga pasyente. Ang bawat ADL item ay na-rate mula sa pinakamataas na antas ng independiyenteng 

pagganap hanggang sa kumpletong pagkawala. Ang ADCS-ADL-severe ay isang subset ng 19 na item, kabilang ang mga rating ng 

kakayahan ng pasyente na kumain, magbihis, maligo, gumamit ng telepono, maglibot (o maglakbay), at magsagawa ng iba pang 

aktibidad ng pang-araw-araw na pamumuhay; ito ay napatunayan para sa pagtatasa ng mga pasyente na may katamtaman hanggang 

malalang demensya. Ang ADCS-ADL-severe ay may saklaw ng pagmamarka na 0 hanggang 54, na may mas mababang mga marka na 

nagpapahiwatig ng mas malaking kapansanan sa paggana. Ginagawa ng imbestigador ang imbentaryo sa pamamagitan ng 

pakikipanayam sa isang tagapag-alaga, sa pag-aaral na ito ng isang miyembro ng kawani ng nars, pamilyar sa paggana ng pasyente.

Mga epekto sa SIB

Ipinapakita ng Figure 5 ang kurso ng oras para sa pagbabago mula sa baseline sa marka ng SIB para sa dalawang grupo ng 

paggamot sa loob ng 6 na buwan ng pag-aaral. Sa 6 na buwan ng paggamot, ang ibig sabihin ng pagkakaiba sa mga marka ng 

pagbabago ng SIB para sa mga pasyenteng ginagamot ng donepezil hydrochloride kumpara sa mga pasyente sa placebo ay 5.9 

puntos. Ang paggamot sa Donepezil hydrochloride ay higit na mataas sa istatistika kaysa sa placebo.
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Figure 5. Oras na Kurso ng Pagbabago mula sa Baseline sa SIB Score para sa mga Pasyente na Kukumpleto ng 6 na buwang 
Paggamot.

Ang Figure 6 ay naglalarawan ng pinagsama-samang porsyento ng mga pasyente mula sa bawat isa sa dalawang grupo ng 
paggamot na nakamit ang sukatan ng pagpapabuti sa marka ng SIB na ipinapakita sa X-axis. Habang ang mga pasyenteng 
nakatalaga sa donepezil hydrochloride at sa placebo ay may malawak na hanay ng mga tugon, ipinapakita ng mga kurba na 
ang pangkat ng donepezil hydrochloride ay mas malamang na magpakita ng mas malaking pagpapabuti sa pagganap ng pag-
iisip.
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Figure 6. Pinagsama-samang Porsiyento ng mga Pasyente na Kumpletuhin ang 6 na Buwan ng Double-blind na Paggamot na may 

Partikular na Pagbabago mula sa Baseline sa Mga Iskor ng SIB.
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Figure 7. Oras na Kurso ng Pagbabago mula sa Baseline sa ADCS-ADL-Severe Score para sa mga Pasyenteng 
Kumpleto ng 6 na Buwan ng Paggamot.

Mga epekto sa ADCS-ADL-severe

Ang Figure 7 ay naglalarawan ng kurso ng oras para sa pagbabago mula sa baseline sa ADCS-ADL-severe score para sa mga 

pasyente sa dalawang grupo ng paggamot sa loob ng 6 na buwan ng pag-aaral. Pagkatapos ng 6 na buwan ng paggamot, ang ibig 

sabihin ng pagkakaiba sa mga marka ng matinding pagbabago ng ADCS-ADL para sa mga pasyenteng ginagamot ng donepezil 

hydrochloride kumpara sa mga pasyente sa placebo ay 1.8 puntos. Ang paggamot sa Donepezil hydrochloride ay higit na mataas sa 

istatistika kaysa sa placebo.

Ipinapakita ng Figure 8 ang pinagsama-samang porsyento ng mga pasyente mula sa bawat pangkat ng paggamot na may mga 

tinukoy na pagbabago mula sa baseline na ADCS-ADL-severe na mga marka. Habang ang parehong mga pasyente na nakatalaga 

sa donepezil hydrochloride at placebo ay may malawak na hanay ng mga tugon, ipinapakita ng mga kurba na ang pangkat ng 

donepezil hydrochloride ay mas malamang na magpakita ng mas maliit na pagbaba o pagbuti.
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Figure 8. Pinagsama-samang Porsiyento ng mga Pasyente na Kumpletuhin ang 6 na Buwan ng Double-blind na Paggamot na 
may Partikular na Pagbabago mula sa Baseline sa ADCS-ADL-Severe Scores.

24-Linggo na Pag-aaral ng Donepezil Hydrochloride

Sa isang randomized, double-blind, placebo-controlled na pag-aaral na isinagawa sa Japan, 325 mga pasyente na may malubhang 

Alzheimer's disease ay nakatanggap ng mga dosis na 5 mg/araw o 10 mg/araw ng donepezil hydrochloride, na pinangangasiwaan isang 

beses araw-araw, o placebo. Ang mga pasyente na randomized sa paggamot na may donepezil hydrochloride ay upang makamit ang 

kanilang mga itinalagang dosis sa pamamagitan ng titration, simula sa 3 mg/araw, at umaabot sa maximum na 6 na linggo. Dalawang 

daan at apatnapu't walong (248) mga pasyente ang nakakumpleto ng pag-aaral, na may katulad na proporsyon ng mga pasyente na 

kumukumpleto ng pag-aaral sa bawat pangkat ng paggamot. Ang pangunahing mga hakbang sa pagiging epektibo para sa pag-aaral na 

ito ay ang SIB at CIBIC-plus.

Sa 24 na linggo ng paggamot, ang mga makabuluhang pagkakaiba sa paggamot sa istatistika ay naobserbahan sa 
pagitan ng 10 mg/araw na dosis ng donepezil hydrochloride at placebo sa parehong SIB at CIBIC-plus. Ang 5 mg/araw 
na dosis ng donepezil hydrochloride ay nagpakita ng istatistikal na makabuluhang superiority sa placebo sa SIB, ngunit 
hindi sa CIBIC-plus.

16 PAANO ISUPPLIED/STORAGE AT HANDLING

16.1 Paano Ibinibigay
14 mg/10 mg: Mapusyaw na berde, mga opaque na kapsula na may itim na "FL 14/10" radial imprint. 
Bote ng 30:
Bote ng 90:

NDC# 0456-1214-30
NDC# 0456-1214-90
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28 mg/10 mg: Asul, opaque na mga kapsula na may itim na "FL 28/10" radial imprint. 
Bote ng 30:
Bote ng 90:

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

16.2 Imbakan at Pangangasiwa

Mag-imbak sa 25°C (77°F); pinapayagan ang mga excursion sa pagitan ng 15°C at 30°C (59°F at 86°F)[tingnan ang USP 
Controlled Room Temperature]. Ibuhos sa isang masikip, hindi liwanag na lalagyan, gaya ng tinukoy sa USP.

17 IMPORMASYON SA PAGPAPAYO NG PASYENTE

Payuhan ang pasyente na basahin ang pag-label ng pasyente na inaprubahan ng FDA (Impormasyon ng Pasyente).

Impormasyon sa Dosing

• Atasan ang mga pasyente at tagapag-alaga na uminom ng NAMZARIC isang beses lamang bawat araw, gaya ng inireseta[
tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.1)].

• Kung napalampas ng isang pasyente ang isang solong dosis ng NAMZARIC, ang pasyenteng iyon ay hindi dapat magdoble sa 

susunod na dosis. Ang susunod na dosis ay dapat kunin ayon sa naka-iskedyul[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.1)].

• Ituro sa mga pasyente at tagapag-alaga na ang mga kapsula ng NAMZARIC ay dapat lunukin nang buo. Bilang 
kahalili, ang mga kapsula ng NAMZARIC ay maaaring buksan at iwiwisik sa sarsa ng mansanas at ang buong 
nilalaman ay dapat ubusin. Ang mga kapsula ay hindi dapat hatiin, chewed, o durog. Babalaan ang mga pasyente 
at tagapag-alaga na huwag gumamit ng anumang mga kapsula ng NAMZARIC na nasira o nagpapakita ng mga 
palatandaan ng pakikialam[tingnan ang Dosis at Pangangasiwa (2.2)].

Mga Karaniwang Salungat na Reaksyon

Payuhan ang mga pasyente at tagapag-alaga na ang NAMZARIC ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagtatae, pagkahilo, anorexia, 

pagsusuka, pagduduwal, at ecchymosis[tingnan ang Mga Masamang Reaksyon (6.1)].

Ginawa para sa:

Forest Pharmaceuticals, Inc. Subsidiary 
ng Forest Laboratories, LLC.

Ginawa ni:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Ireland

Lisensyado mula sa Merz Pharma GmbH & Co. KGaA at Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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IMPORMASYON NG PASYENTE

NAMZARIC [nam-ZAIR-ick]

(memantine hydrochloride extended-release at donepezil hydrochloride) na mga kapsula

Basahing mabuti ang Impormasyon ng Pasyente na ito bago ka makatanggap ng NAMZARIC at sa tuwing makakakuha ka ng 
refill. Ang impormasyong ito ay hindi pumapalit sa pakikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa iyong kondisyong medikal o 
iyong paggamot.

Ano ang NAMZARIC?

• Ang NAMZARIC ay isang de-resetang gamot na ginagamit upang gamutin ang katamtaman hanggang malubhang 
dementia sa mga taong may Alzheimer's disease. Naglalaman ang NAMZARIC ng 2 gamot, memantine HCl, NMDA 
receptor antagonist, at donepezil HCl, acetylcholinesterase inhibitors. Ang NAMAZARIC ay para sa mga taong 
maaaring uminom ng ilang partikular na dosis ng memantine HCl at donepezil HCl.

• Hindi alam kung ligtas at epektibo ang NAMZARIC sa mga bata.

Sino ang hindi dapat kumuha ng NAMZARIC?

Huwag kumuha ng NAMZARIC kung ikaw ay:
• may allergy sa memantine HCl, donepezil HCl, mga gamot na naglalaman ng piperidines, o alinman sa 

mga sangkap sa NAMZARIC. Tingnan ang dulo ng leaflet na ito para sa kumpletong listahan ng mga 
sangkap sa NAMZARIC.

Ano ang dapat kong sabihin sa aking doktor bago kunin ng pasyente ang NAMZARIC?

Bago mo kunin ang NAMZARIC,Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iyong kondisyong medikal, kabilang ang kung ikaw 
ay:

• may mga problema sa puso kabilang ang hindi regular, mabagal, o mabilis na tibok ng puso
• may mga problema sa hika o baga
• magkaroon ng seizure

• may mga ulser sa tiyan
• may mga problema sa pantog o bato
• may mga problema sa atay
• may nakaiskedyul na operasyon, dental, o iba pang medikal na pamamaraan at maaaring gumamit ng anesthesia
• may iba pang kondisyong medikal
• ay buntis o planong magbuntis. Hindi alam kung ang NAMZARIC ay maaaring makapinsala sa isang hindi pa isinisilang na 

sanggol.
• ay nagpapasuso o nagpaplanong magpasuso. Hindi alam kung ang NAMZARIC ay pumasa sa gatas ng ina. Makipag-usap sa 

iyong doktor tungkol sa pinakamahusay na paraan ng pagpapakain sa iyong sanggol kung umiinom ka ng NAMZARIC.

Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng mga gamot na iniinom mo, kabilang ang mga reseta at over-the-
counter na gamot, bitamina, at mga herbal na suplemento.

Alamin ang mga gamot na iniinom mo. Panatilihin ang isang listahan ng mga ito upang ipakita sa iyong doktor o parmasyutiko kapag kumuha ka 
ng bagong gamot.

Paano ako kukuha ng NAMZARIC?
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• Kunin ang NAMZARIC nang eksakto tulad ng sinabi sa iyo ng iyong doktor na inumin ito.
• Huwag baguhin ang iyong dosis o ihinto ang pag-inom ng NAMZARIC nang hindi nakikipag-usap sa iyong doktor.
• Uminom ng NAMZARIC sa pamamagitan ng bibig 1 beses bawat gabi bago matulog.
• Uminom ng NAMZARIC nang may pagkain o walang pagkain.

• Ang mga kapsula ng NAMZARIC ay maaaring buksan at iwiwisik sa sarsa ng mansanas bago 
lunukin. Iwiwisik ang lahat ng gamot sa kapsula sa sarsa ng mansanas.Huwaghatiin ang dosis.

• Kung hindi mo bubuksan at iwiwisik ang NAMZARIC capsules sa applesauce, ang NAMZARIC capsules ay 
dapat na lunukin nang buo.Huwaghatiin, nguyain, o durugin ang mga kapsula ng NAMZARIC.

• Kung napalampas mo ang isang dosis ay kunin ang NAMZARIC sa iyong susunod na naka-iskedyul na dosis.Huwagkunin2sabay-
sabay na dosis ng NAMZARIC.

• Huwaggumamit ng anumang NAMZARIC na kapsula na nasira o nagpapakita ng mga palatandaan ng pakikialam.
• Kung masyado kang umiinom ng NAMZARIC, tawagan ang iyong doktor o Poison control center 

sa 1-800-222-1222, o pumunta kaagad sa pinakamalapit na emergency room ng ospital.

Ano ang mga posibleng side effect ng NAMZARIC?

Ang NAMZARIC ay maaaring magdulot ng malubhang epekto, kabilang ang:

• mga problema sa kalamnan kung kailangan mo ng anesthesia
• mabagal na tibok ng puso at nanghihina.Mas madalas itong nangyayari sa mga taong may mga problema sa puso. 

Tawagan kaagad ang doktor kung nahimatay ang pasyente habang umiinom ng NAMZARIC.
• mas maraming acid sa tiyan.Pinapataas nito ang tsansang magkaroon ng ulcer at pagdurugo lalo na kapag umiinom ng NAMZARIC. Mas 

mataas ang panganib para sa mga pasyenteng nagkaroon ng mga ulser, o umiinom ng aspirin o iba pang mga NSAID.
• pagduduwal at pagsusuka
• hirap umihi
• mga seizure
• paglala ng mga problema sa bagasa mga taong may hika o iba pang sakit sa baga.

Ang pinakakaraniwang epekto ng memantine HCl ay kinabibilangan ng:

• sakit ng ulo
• pagtatae
• pagkahilo

Ang pinakakaraniwang epekto ng donepezil ay kinabibilangan ng:

• pagtatae
• ayaw kumain (anorexia)
• pasa

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang anumang side effect na nakakaabala sa iyo o hindi nawawala. Ang mga ito ay hindi 
lahat ng posibleng epekto ng NAMZARIC. Para sa karagdagang impormasyon, tanungin ang iyong doktor o parmasyutiko.

Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect. Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 
1-800-FDA-1088.

Paano dapat iimbak ang NAMZARIC?

Itabi ang NAMZARIC sa temperatura ng kuwarto sa pagitan ng 59°F at 86°F (15°C hanggang 30°C). Ang mga kapsula ay 
dapat na nakaimbak sa orihinal na lalagyan ng reseta o iba pang lalagyan na lumalaban sa liwanag.
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Pangkalahatang impormasyon tungkol sa ligtas at epektibong paggamit ng NAMZARIC

Ang mga gamot ay minsan ay inireseta para sa mga layunin maliban sa mga nakalista sa isang Leaflet ng Impormasyon ng 
Pasyente. Huwag gumamit ng NAMZARIC para sa isang kondisyon kung saan hindi ito inireseta. Huwag magbigay ng 
NAMZARIC sa ibang tao, kahit na mayroon silang parehong mga sintomas na mayroon ka. Maaari itong makapinsala sa 
kanila.

Maaari kang magtanong sa iyong parmasyutiko o doktor para sa impormasyon tungkol sa NAMZARIC na isinulat para sa mga 
propesyonal sa kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa www.NAMZARIC.com, o tumawag sa 1-800-678 1605.

Ano ang mga sangkap sa NAMZARIC?

Mga aktibong sangkap:memantine hydrochloride at donepezil hydrochloride

Mga hindi aktibong sangkap:mga sugar sphere, povidone, talc, hypromellose, polyethylene glycol, 
ethylcellulose, oleic acid, medium chain triglycerides, lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, corn 
starch, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate. Ang mga hard gelatin capsules ay naglalaman ng 
titanium dioxide, gelatin, at naka-imprint na may shellac glaze at black iron oxide; Ang mga colorant ay 
FD&C Blue 1 (28 mg/10 mg) at FD&C Blue 1 at yellow iron oxide (14 mg/10 mg).

Ang Impormasyon ng Pasyente na ito ay inaprubahan ng US Food and Drug Administration.

Naaprubahan: 12/2014

Ginawa para sa:
Forest Pharmaceuticals, Inc. Subsidiary ng 
Forest Laboratories, LLC.

Ginawa ni:
Forest Laboratories Ireland Ltd Clonshaugh 
Business and Technology Park Clonshaugh, 
Dublin 17, Ireland

Lisensyado mula sa Merz Pharma GmbH & Co. KGaA at Adamas Pharmaceuticals, Inc.
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