VPP demens västra Östergötland

att ta din medicin under flera dagar, ta inte nästa dos
innan du har kontaktat din läkare. Kontakta även din
läkare/sjuksköterska om du ofta glömmer att ta din
medicin. Det finns möjlighet att få hjälp med dosett
och/eller medicinutdelning.
• Tagit dubbel dos? Hoppa över den nästkommande

Informationsblad om läkemedel
som innehåller

Rivastigmin

(depotkapslar)

något obehag ska du kontakta läkare.

Om du är allergisk mot jordnötter eller soja ska du inte
använda Rivastigmin Orifarm kapslar i styrkorna 1,5 mg,
3 mg eller 6 mg, eftersom de innehåller sojalecitin.

Hur ska läkemedel som innehåller galantamin

Hur verkar läkemedel som innehåller

förvaras?

Rivastigmin?
Rivastigmin?

Dessa läkemedel ska förvaras i rumstemperatur.

Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen

ordinariedosen, fortsätt sedan som vanligt. Känner du

av signalämnet acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne

Vem ska man prata med om man har några

är bland annat viktigt för minne och inlärning.

frågor?
Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska

Vilken effekt kan man förvänta sig?

om du har frågor om din behandling. Du kan alltid

Läkemedlet botar inte, men kan förbättra minnet,

vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.

tankeförmågan och uppmärksamheten. Även
förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan

Olika namn, samma verkan

förbättras. Effekten kan dock variera från person till

Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att

person, varför regelbunden uppföljning görs för att

de innehåller exakt samma verksamma ämne.

utvärdera om behandlingen har gjort nytta.
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Kan man dricka alkohol när man tar
Hur ska man ta läkemedel som innehåller

Rivastigmin
Rivastigmin?
stigmin?

galantamin?

Du bör undvika alkohol eftersom alkohol kan orsaka

• På apoteksetiketten står vilken dos du ska ta.

att effekten av galantamin blir sämre.

• Depotkapslar innehållande Rivastigmin tas två
gånger om dagen, vid samma tidpunkt varje dag.
• Kapslarna är utformade som depotkapslar, vilket
innebär att det verksamma ämnet frisätts i
långsam takt i tarmen. Därför ska kapslarna sväljas
hela, och får inte tuggas eller krossas.
• Det är bra att ta läkemedlet tillsammans med mat,
för att minska eventuella magbesvär.
• Kapslar brukar gå lättare att svälja om du först
sväljer en klunk vätska.

Vilka receptfria läkemedel mot värk och feber
kan jag ta med Rivastigmin?
Rivastigmin?
För att lindra tillfällig värk och feber kan du ta
läkemedel som innehåller paracetamol (t ex Panodil,
Alvedon). Detta under förutsättning att du inte redan
använder läkemedel på recept som innehåller
paracetamol (t ex Citodon, Panodil, Alvedon). Undvik
läkemedel innehållande ibuprofen (t ex Ipren,
bumetin), diklofenak (tex Voltaren), acetylsalicylsyra
(t ex Treo) om du inte blivit rekommenderad dessa av

Vilka biverkningar kan Rivastigmin ge?

läkare.

En del personer får biverkningar av Rivastigmin.
Besvären varierar från person till person. Biverkningar
kan till exempel vara illamående och/eller kräkningar,
lös avföring, och dålig aptit. Som regel är dessa
biverkningar övergående. Om du besväras av någon
biverkan som inte går över, kontakta din
läkare/sjuksköterska.

Vad gör man om man:
• Glömt ta en dos? Om du glömmer bort att ta en
kapsel, ta en kapsel vid nästa dostillfälle vid den
vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att
kompensera för en glömd dos. Om du glömmer bort

