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B. PAKKAUSSELOSTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pakkausselostetekstillä on ihmislääkekomitean (CHMP) hyväksyntä 18. maaliskuuta 2010; 
Euroopan komission lopullista päätöstä odotetaan. 
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PAKKAUSSELOSTE 

 
Exelon 4,6 mg/24 h depotlaastari 
Exelon 9,5 mg/24 h depotlaastari 

Rivastigmiini 
 
 

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. 
- Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. 
- Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 
- Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa 

haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. 
- Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä selosteessa mainittu, tai kokemasi 

haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
Tässä pakkausselosteessa esitetään: 
1. Mitä Exelon on ja mihin sitä käytetään 
2. Ennen kuin käytät Exelon-depotlaastareita 
3. Miten Exelon-depotlaastareita käytetään 
4. Mahdolliset haittavaikutukset 
5. Exelon-depotlaastarien säilyttäminen 
6. Muuta tietoa 
 
 
 
1. MITÄ EXELON ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN 
 
Exelon-depotlaastarien vaikuttava aine on rivastigmiini. 
 
Rivastigmiini kuuluu koliiniesteraasin estäjien lääkeryhmään. Exelon-depotlaastareita käytetään 
Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla esiintyvien muistihäiriöiden hoitoon. 
 
 
2. ENNEN KUIN KÄYTÄT EXELON-DEPOTLAASTAREITA 
 
Älä käytä Exelon-depotlaastareita 
- jos olet allerginen (yliherkkä) rivastigmiinille (Exelon-depotlaastarien vaikuttavalle aineelle) tai 

jollekin muulle tämän pakkausselosteen kohdassa 6 mainitulle aineelle. 
- jos olet aiemmin saanut allergisen reaktion jostakin samantyyppisestä lääkkeestä. 
Jos jokin näistä koskee sinua, kerro asiasta lääkärillesi äläkä kiinnitä Exelon-depotlaastaria. 
 
Ole erityisen varovainen Exelon-depotlaastarien suhteen 
- jos sinulla on tai on aiemmin ollut sydämen rytmihäiriöitä. 
- jos sinulla on tai on aiemmin ollut mahahaava. 
- jos sinulla on tai on aiemmin ollut virtsaamisvaikeuksia. 
- jos sinulla on tai on aiemmin ollut kouristuskohtauksia. 
- jos sinulla on tai on aiemmin ollut astma tai jokin vaikea hengityselinsairaus. 
- jos sinulla esiintyy vapinaa. 
- jos olet hyvin laiha. 
- jos sinulla on maksan vajaatoiminta. 
Jos jokin näistä koskee sinua, lääkärisi on ehkä seurattava tilaasi tavallista huolellisemmin niin kauan 
kuin käytät tätä lääkettä. 
 
Jos et ole käyttänyt depotlaastareita moneen päivään, älä kiinnitä seuraavaa depotlaastaria ennen kuin 
olet keskustellut lääkärisi kanssa. 
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Exelonia ei suositella lapsille eikä nuorille (alle 18-vuotiaille). 
 
Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö 
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita 
lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. 
 
Exelon saattaa vaikuttaa antikolinergisten lääkkeiden vaikutuksiin (lääkkeitä, joita käytetään 
vatsakramppien tai kouristusten lievittämiseen, Parkinsonin taudin hoitoon tai matkapahoinvoinnin 
ehkäisyyn). 
 
Jos joudut leikkaukseen Exelon-depotlaastarihoidon aikana, kerro lääkärille, että käytät Exelon-
depotlaastareita, koska ne saattavat voimistaa joidenkin lihasrelaksanttien vaikutuksia nukutuksen 
aikana. 
 
Exelon-depotlaastarien käyttö ruuan ja juoman kanssa 
Ruoka ja juoma eivät vaikuta Exelon-depotlaastarien käyttöön, sillä rivastigmiini siirtyy verenkiertoon 
ihon läpi. 
 
Raskaus ja imetys 
Kerro lääkärillesi, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta. Jos olet raskaana, Exelon-
depotlaastarihoidon hyötyjä ja syntymättömään lapseen mahdollisesti kohdistuvia riskejä on 
punnittava keskenään. 
 
Älä imetä Exelon-depotlaastarihoidon aikana. 
 
Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden ja imetyksen aikana. 
 
Ajaminen ja koneiden käyttö 
Lääkärisi kertoo sinulle, voitko sairaudestasi huolimatta ajaa autoa ja käyttää koneita turvallisesti. 
Exelon-depotlaastarit saattavat aiheuttaa pyörtymistä tai vaikeaa sekavuutta. Jos sinua heikottaa tai 
tunnet olosi sekavaksi, et saa ajaa autoa, käyttää koneita etkä tehdä mitään muutakaan tarkkaavaisuutta 
vaativaa. 
 
 
3. MITEN EXELON-DEPOTLAASTAREITA KÄYTETÄÄN 
 
Käytä Exelon-depotlaastareita juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista annostusohjeet 
lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. 
 
TÄRKEÄÄ: Käytä vain yhtä Exelon-depotlaastaria kerrallaan. Sinun on irrotettava edellisen 
päivän depotlaastari ennen kuin kiinnität uuden. Älä leikkaa depotlaastaria pienemmäksi. 
 
Hoidon aloittaminen 
Lääkärisi kertoo sinulle, mikä Exelon-depotlaastarivahvuus sopii sinulle parhaiten. 
• Hoito aloitetaan yleensä Exelon 4,6 mg/24 h depotlaastareilla. 
• Tavanomainen vuorokausiannos on Exelon 9,5 mg/24 h. 
• Käytä vain yhtä depotlaastaria kerrallaan ja vaihda se uuteen 24 tunnin kuluttua. 
 
Lääkärisi voi muuttaa annosta hoidon aikana ja räätälöidä sen yksilöllisiä tarpeitasi vastaavaksi. 
 
Jos et ole käyttänyt depotlaastareita moneen päivään, keskustele lääkärisi kanssa ennen seuraavan 
depotlaastarin kiinnittämistä. 
 
Mihin Exelon-depotlaastarisi kiinnitetään 
• Ennen kuin kiinnität laastarin varmista, että: 
- ihosi on puhdas, kuiva ja karvaton, 
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- iholla ei ole puuteria, öljyä, kosteusvoidetta tai mitään muutakaan voidetta, joka saattaisi 
heikentää laastarin tarttumista ihoosi, 

- iholla ei ole haavoja, ihottumaa, eikä iho ole ärtynyt. 
• Poista varovasti aikaisemmat laastarit ennen uuden kiinnittämistä. Käyttämällä useampaa kuin 1 

lastaaria kerrallaan, kehosi saattaa altistua liian suurelle määrälle lääkettä, mikä voi olla 
vaarallista. 

- Kiinnitä vain yksi depotlaastari päivässä vain yhteen 
seuraavista kohdista: ylä- tai alaselkään, olkavarteen tai 
rintakehään (ei rintaan). Vältä ihoalueita, joissa tiukat 
vaatteet saattavat hangata depotlaastaria ja irrottaa sen. 

 
 

Harmaat alueet kertovat 
mihin kohtiin depotlaastari 
voidaan kiinnittää. Laita 
vain yksi laastari päivässä 
vain yhdelle harmaalla 
merkitylle alueelle. 

 
Kun vaihdat depotlaastarin, kiinnitä uusi depotlaastari aina jollekin toiselle ihoalueelle (esim. yhtenä 
päivänä kehon oikealle puolelle ja seuraavana kehon vasemmalle puolelle, tai yhtenä päivänä 
yläselkään ja seuraavana alaselkään). Älä kiinnitä samaan kohtaan uutta depotlaastaria 14 päivään. 
 
Miten Exelon-depotlaastarisi kiinnitetään 
Exelon-depotlaastarit ovat ihoon kiinnitettäviä ohuita, läpinäkymättömiä muovilaastareita. 
Depotlaastarit on pakattu sinetöityyn suojapussiin, joka suojaa laastaria kiinnityshetkeen asti. Älä avaa 
suojapussia tai poista depotlaastaria pussista ennen kuin olet valmis kiinnittämään laastarin. 
 
- Depotlaastari on pakattu sinetöityyn suojapussiin. 

Avaa pussi vasta, kun olet valmis kiinnittämään 
laastarin. 
Leikkaa pussi saksilla auki pisteviivaa pitkin ja poista 
depotlaastari pussista. 

 
- Depotlaastarin liimapintaa peittää suojakalvo. 

Vedä suojakalvon toinen puoli irti. Älä koske 
depotlaastarin liimapintaan sormin. 

 
- Paina depotlaastarin liimapinta ylä- tai alaselkään, 

olkavarteen tai rintakehään, ja irrota sitten myös 
suojakalvon toinen puoli. 
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- Paina depotlaastari kämmenellä napakasti paikoilleen ja 
varmista, että se tarttuu reunoista hyvin. 

 
Voit merkitä depotlaastariin ohuella kuulakärkikynällä esim. kiinnityspäivän, jos siitä on sinulle apua. 
 
Depotlaastarin annetaan olla iholla, kunnes se vaihdetaan uuteen. Kokeile uusia kiinnityskohtia kun 
vaihdat depotlaastarin, ja etsi omasta mielestäsi parhaat kiinnityskohdat, joissa vaatteet eivät hankaa 
depotlaastaria. 
 
Miten Exelon-depotlaastarisi irrotetaan 
Tartu depotlaastarin reunaan ja vedä se varovasti pois iholta. 
 
Miten Exelon-depotlaastarisi hävitetään 
Kun olet irrottanut depotlaastarin, taita se kahtia liimapinnat sisäänpäin, ja purista liimapinnat yhteen. 
Laita käytetty depotlaastari takaisin suojapussiin ja hävitä se siten, että lapset eivät pääse siihen 
käsiksi. Depotlaastarin irrotettuasi älä kosketa sormilla silmiäsi vaan pese kädet vedellä ja saippualla. 
 
Jos asuinyhteisösi hävittää talousjätteet polttamalla, voit hävittää depotlaastarit talousjätteiden 
mukana. Muussa tapauksessa palauta käytetyt depotlaastarit apteekkiin mieluiten 
alkuperäispakkauksessaan. 
 
Voiko Exelon-depotlaastareitasi käyttää kylvyn tai uimisen aikana tai aurinkoisella säällä? 
• Kylpemisellä, uimisella tai suihkussa käymisellä ei pitäisi olla vaikutusta depotlaastariin. 

Varmista kuitenkin, ettei depotlaastari irtoa näiden toimien aikana. 
• Älä altista depotlaastaria ulkoisille lämmönlähteille (esim. kirkas auringonvalo, sauna, solarium) 

pitkäksi aikaa. 
 
Entä jos depotlaastarisi irtoaa 
Jos depotlaastari irtoaa, kiinnitä uusi laastari loppupäivän ajaksi ja vaihda se seuraavana päivänä 
tavanomaiseen aikaan. 
 
Milloin Exelon-depotlaastarisi kiinnitetään ja miten kauan niitä pidetään 
Sinun on kiinnitettävä uusi depotlaastari joka päivä, mieluiten aina samaan aikaan päivästä, jotta 
hyötyisit hoidosta. 
 
Jos käytät enemmän Exelon-depotlaastareita kuin sinun pitäisi 
Jos kiinnität vahingossa useamman kuin yhden depotlaastarin, irrota kaikki laastarit iholtasi ja kerro 
lääkärille, että olet vahingossa käyttänyt useita depotlaastareita samanaikaisesti. Saatat tarvita lääkärin 
apua. Muutamat henkilöt, jotka ovat vahingossa ottaneet liian paljon Exelonia, ovat saaneet 
pahoinvointia, oksentelua, ripulia, korkeaa verenpainetta ja hallusinaatioita. Myös sydämen 
harvalyöntisyyttä ja pyörtymistä saattaa esiintyä. 
 
Jos unohdat käyttää Exelon-depotlaastareita 
Jos huomaat, että olet unohtanut kiinnittää depotlaastarin, kiinnitä uusi laastari välittömästi. Voit 
kiinnittää seuraavan depotlaastarin seuraavana päivänä tavanomaiseen aikaan. Älä kiinnitä kahta 
depotlaastaria kerralla korvataksesi unohtamasi laastarin. 
 
Jos lopetat Exelon-depotlaastarien käytön 
Kerro lääkärillesi tai apteekkiin, jos lopetat depotlaastarien käytön. 
 
Jos et ole käyttänyt Exelon-depotlaastareita moneen päivään, älä kiinnitä seuraavaa depotlaastaria 
ennen kuin olet keskustellut lääkärisi kanssa. 
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Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan 
puoleen. 
 
 
4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET 
 
Kuten kaikki lääkkeet, Exelon-depotlaastaritkin voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät 
kuitenkaan niitä saa. 
 
Saatat saada haittavaikutuksia lähinnä hoidon alussa tai kun lääkeannostasi suurennetaan. 
Haittavaikutukset yleensä häviävät vähitellen, kun elimistösi tottuu lääkkeeseen. Yleisiä 
haittavaikutuksia (alle 1 potilaalla 10:stä mutta yli 1 potilaalla 100:sta) ovat ruoansulatuskanavan 
oireet kuten pahoinvointi ja oksentelu. Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat: ripuli, närästys, vatsakipu, 
ruokahaluttomuus, laihtuminen, virtsatieinfektio, päänsärky, heikotus, väsymys, ahdistus, masennus, 
pyörtyminen, ihottuma, ihoreaktiot depotlaastarin kiinnityskohdassa (punoitus, kutina, ärsytys, 
turvotus), vaikea sekavuus ja kuume. 
 
Jotkin haittavaikutukset voivat muuttua vakaviksi: 
Melko harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla 100:sta mutta yli 1 potilaalla 1 000:sta): sydämen 
rytmihäiriöt (sydämen hidaslyöntisyys), hallusinaatiot ja mahahaava; hyvin harvinaiset (alle 1 
potilaalla 10 000:sta): raajojen jäykkyys ja käsien vapina. 
 
Lisäksi seuraavia haittavaikutuksia on raportoitu markkinoille tulon jälkeen Exelon depotlaastareiden 
käytön yhteydessä: korkea verenpaine, allerginen reaktio annostuspaikassa (esim. rakkulat ja 
ihotulehdus), nopea sydämen syke, epäsäännöllinen sydämen syke, haimatulehdus (vaikea 
ylävatsakipu, usein myös pahointia ja oksentelua), kaatuilu, kouristukset, Parkisonin taudin 
paheneminen (vapina, jäykkyys, laahaava kävely). 
 
Jos sinulle kehittyy jokin näistä haittavaikutuksista, irrota depotlaastari ja kerro asiasta välittömästi 
lääkärillesi. 
 
Muita Exelon-kapselien tai -oraaliliuoksen käytön yhteydessä ilmoitettuja haittavaikutuksia ovat: 
Hyvin yleiset (yli 1 potilaalla 10:stä): huimaus. 
Yleiset (alle 1 potilaalla 10:stä, mutta yli 1 potilaalla 100:sta): kiihtyneisyys, uneliaisuus, yleinen 
huonovointisuus, vapina, sekavuus ja tavallista voimakkaampi hikoilu. 
Melko harvinaiset (alle 1 potilaalla 100:sta, mutta yli 1 potilaalla 1 000:sta): univaikeudet, maksan 
toimintakoetulosten muutokset ja vahingossa tapahtuneet kaatumiset. 
Harvinaiset (alle 1 potilaalla 1 000:sta, mutta yli 1 potilaalla 10 000:sta): kouristukset, suoliston 
haavaumat ja rintakipu (jonka mahdollisesti aiheuttaa sepelvaltimon voimakas kourustus, ns. spasmi). 
Hyvin harvinaiset (alle 1 potilaalla 10 000:sta): sydämen rytmihäiriöt (esim. nopea sydämen syke), 
korkea verenpaine, haimatulehdus (vaikea ylävatsakipu, johon liittyy usein pahoinvointia ja 
oksentelua), ruoansulatuskanavan verenvuoto (verta ulosteessa tai oksennuksessa), aistiharhat. 
Vaikeaa oksentelua, joka voi johtaa ruokatorven repeämiseen, on myös raportoitu. 
 
Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi 
haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 
 
 
5. EXELON-DEPOTLAASTARIEN SÄILYTTÄMINEN 
 
- Ei lasten ulottuville eikä näkyville. 
- Älä käytä Exelon-depotlaastareita pakkauksessa ja suojapussissa mainitun viimeisen 

käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. 
- Säilytä alle 25 °C. 
- Poista depotlaastari suojapussista vasta juuri ennen käyttöä. 
- Älä käytä depotlaastaria, jos se on vaurioitunut tai siihen on kajottu. 
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6. MUUTA TIETOA 
 
Mitä Exelon sisältää 
- Vaikuttava aine on rivastigmiini. 

- Exelon 4,6 mg/24 h depotlaastari: Yksi depotlaastari vapauttaa 24 tunnin kuluessa 4,6 mg 
rivastigmiinia, on kooltaan 5 cm2 ja sisältää 9 mg rivastigmiinia. 

- Exelon 9,5 mg/24 : Yksi depotlaastari vapauttaa 24 tunnin kuluessa 9,5 mg rivastigmiinia, 
on kooltaan 10 cm2 ja sisältää 18 mg rivastigmiinia. 

 
- Muut aineet ovat: polyetyleenitereftalaattikalvo, lakattu; alfatokoferoli; 

poly(butyylimetakrylaatti, metyyli-metakrylaatti); akryylikopolymeeri; silikoniöljy; dimetikoni; 
polyesterikalvo, fluoropolymeeripinnoitettu. 

 
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot 
Kolmesta kerroksesta koostuva ohut depotlaastari. Uloin kerros on beigen värinen, ja siihen on 
painettu seuraavat merkinnät: 
- ”Exelon”, ”4.6 mg/24 h” ja ”AMCX”, 
- ”Exelon”, ”9.5 mg/24 h” ja ”BHDI”. 
 
Depotlaastarit on yksittäispakattu suojapusseihin. Saatavana on 7 tai 30 yksittäispakattua 
depotlaastaria sisältäviä pakkauksia sekä 60 (2 x 30) tai 90 (3 x 30) yksittäispakattua depotlaastaria 
sisältäviä monipakkauksia. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. 
 
Myyntiluvan haltija 
Novartis Europharm Limited 
Wimblehurst Road 
Horsham 
West Sussex, RH12 5AB 
Iso-Britannia 
 
Valmistaja 
Novartis Pharma GmbH 
Roonstraße 25 
D-90429 Nürnberg 
Saksa 
 
Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja: 
 
België/Belgique/Belgien 
Novartis Pharma N.V. 
Tél/Tel: +32 2 246 16 11 
 

Luxembourg/Luxemburg 
Novartis Pharma GmbH 
Tél/Tel: +49 911 273 0 
 

България 
Novartis Pharma Services Inc. 
Тел.: +359 2 489 98 28 
 

Magyarország 
Novartis Hungária Kft. Pharma 
Tel.: +36 1 457 65 00 

Česká republika 
Novartis s.r.o. 
Tel: +420 225 775 111 
 

Malta 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +356 2298 3217 

Danmark 
Novartis Healthcare A/S 
Tlf: +45 39 16 84 00 
 

Nederland 
Novartis Pharma B.V. 
Tel: +31 26 37 82 111 

Deutschland Norge
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Novartis Pharma GmbH 
Tel: +49 911 273 0 
 

Novartis Norge AS 
Tlf: +47 23 05 20 00 

Eesti 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +372 66 30 810 
 

Österreich 
Novartis Pharma GmbH 
Tel: +43 1 86 6570 

Ελλάδα 
Novartis (Hellas) A.E.B.E. 
Τηλ: +30 210 281 17 12 
 

Polska 
Novartis Poland Sp. z o.o. 
Tel.: +48 22 550 8888 

España 
Novartis Farmacéutica, S.A. 
Tel: +34 93 306 42 00 
 

Portugal 
Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Tel: +351 21 000 8600 

France 
Novartis Pharma S.A.S. 
Tél: +33 1 55 47 66 00 
 

România 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +40 21 31299 01 

Ireland 
Novartis Ireland Limited 
Tel: +353 1 260 12 55 
 

Slovenija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +386 1 300 75 50 

Ísland 
Vistor hf. 
Sími: +354 535 7000 
 

Slovenská republika 
Novartis Slovakia s.r.o. 
Tel: +421 2 5542 5439 
 

Italia 
Novartis Farma S.p.A. 
Tel: +39 02 96 54 1 

Suomi/Finland 
Novartis Finland Oy 
Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200 
 

Κύπρος 
Novartis Pharma Services Inc. 
Τηλ: +357 22 690 690 
 

Sverige 
Novartis Sverige AB 
Tel: +46 8 732 32 00 
 

Latvija 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +371 67 887 070 
 

United Kingdom 
Novartis Pharmaceuticals UK Ltd. 
Tel: +44 1276 698370 
 

Lietuva 
Novartis Pharma Services Inc. 
Tel: +370 5 269 16 50 
 

 

 
 
Tämä pakkausseloste on hyväksytty viimeksi 
 
Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Euroopan lääkeviraston kotisivuilta 
http://www.ema.europa.eu 


