
INFORMATIONSBLAD OM LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER:

RIVASTIGMIN
PLÅSTER



LÄKEMEDELSNAMN
Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt 
samma verksamma ämne. Exelon och Orivast är läkemedel i
plåsterform som innehåller det verksamma ämnet rivastigmin.

HUR VERKAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER
RIVASTIGMIN?
Läkemedlen verkar genom att minska nedbrytningen av signalämnet 
acetylkolin i hjärnan. Detta signalämne är bland annat viktigt för
tankeförmågan, det vill säga hur hjärnan tar emot, bearbetar och
förmedlar information.

VILKEN EFFEKT KAN MAN FÖRVÄNTA SIG?
Läkemedlet botar inte, men kan till exempel ge ökad uppmärksamhet, 
förbättra förmåga till inlärning och problemlösning samt förbättra
språklig förmåga. Även förmågan att klara av dagliga aktiviteter kan 
förbättras. Effekten kan dock variera från person till person, varför årlig 
uppföljning görs för att utvärdera om behandlingen gör nytta.

HUR SKA MAN ANVÄNDA PLÅSTER SOM
INNEHÅLLER RIVASTIGMIN?
• På apoteksetiketten står vilken dos du ska ta. 
• Plåstret ska bytas en gång om dagen, vid samma tidpunkt varje
 dag. Ta bort föregående dags plåster innan du sätter på ett nytt.
• Använd bara ett plåster i taget. 
• Plåstret ska fästas på ren, torr (och fri från hudlotion), hårfri,
 oskadad hud på övre eller nedre delen av ryggen, överarmen eller
 bröstkorgen (undvik själva brösten). Plåstret ska fästas på ett nytt
 ställe varje gång.
• Klipp inte i plåstret.
• Du kan behålla plåstret på vid dusch och bad. Var försiktig med att
 utsätta plåstret för yttre värme under längre tid (t ex solande,
 bastu). 
• Se bruksanvisning i förpackningen för detaljerad information om
 hur du bör använda plåstret.



VAD GÖR MAN OM MAN:

• Glömt att byta plåster?
 Om du upptäcker att du har glömt att byta plåster, sätt på ett nytt
 omedelbart. Glöm inte att ta bort det gamla. Du kan sedan byta
 plåster i vanlig tid nästa dag. Sätt inte på två plåster för att
 kompensera för ett glömt plåster. Om du glömmer bort att använda
 plåster under mer än tre dagar, sätt inte på något nytt plåster innan
 du har kontaktat din behandlande mottagning. Kontakta även din
 läkare/sjuksköterska om du ofta glömmer att använda dina plåster.
	 Det	finns	möjlighet	att	få	hjälp	med	medicinutdelning.	Om	det
 hjälper dig att komma ihåg om du bytt plåster kan du anteckna
 veckodag på plåstret med kulspetspenna. Du kan även anteckna på
 ett schema när du bytt plåster.
• Använt för hög dos?
	 Om	du	oavsiktligt	satt	på	fler	än	ett	plåster,	ta	av	alla	plåstren	från
 huden och ta kontakt med din läkare eller sjuksköterska.
• Ett plåster faller av?
 Om ett plåster faller av, sätt på ett nytt för resten av dagen, byt
 sedan till ett nytt igen vid den vanliga tiden nästa dag.

VILKA BIVERKNINGAR KAN PLÅSTER MED
RIVASTIGMIN GE?
En del personer får biverkningar av rivastigmin. Besvären varierar från 
person till person. Biverkningar kan till exempel vara illamående,
kräkningar och aptitförlust. Som regel är dessa biverkningar
övergående. Somliga personer får hudirritationer av plåster med
rivastigmin. Om du besväras av någon biverkan som inte går över,
kontakta din läkare eller sjuksköterska.

KAN MAN DRICKA ALKOHOL NÄR MAN ANVÄNDER 
PLÅSTER SOM INNEHÅLLER RIVASTIGMIN?
Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid
sjukdom i hjärnan.
Kombinationen	alkohol	och	rivastigmin	är	inte	specifikt	studerad.



VILKA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL MOT VÄRK OCH
FEBER KAN JAG TA MED 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). Äldre
personer bör undvika läkemedel innehållande ibuprofen (t. ex. Ipren, 
Ibumetin), diklofenak (t. ex. Voltaren), acetylsalicylsyra (t. ex. Treo), 
nabumeton (Relifex), naproxen (t. ex. Pronaxen) om man inte blivit
rekommenderad dessa av läkare.

HUR SKA PLÅSTREN FÖRVARAS?
Förvaring ska ske i rumstemperatur. Förvara plåstren i plåsterkuverten 
tills de ska användas.

HUR SKA PLÅSTREN KASTAS?
Efter att plåstret har tagits bort, vik det dubbelt med den självhäftande 
sidan inåt. Lägg tillbaka det använda plåstret i plåsterkuvertet och lämna 
till apoteket.

VEM SKA MAN PRATA MED OM MAN HAR NÅGRA 
FRÅGOR? 
Tala med din behandlande läkare och sjuksköterska om du har frågor 
om din behandling.
Du kan alltid vända dig till apoteket i frågor som rör läkemedel.
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