INSTRUKCJA I DZIENNIK
STOSOWANIA LEKU
Informacje te są niezbędne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne
stosowanie plastra z rywastygminą
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Dotyczy to również wszelkich
możliwych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce.
Działania niepożądane można również zgłaszać bezpośrednio do
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222
Warszawa; Tel: + 48 22 49 21 301; Faks: + 48 22 49 21 309.
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Zgłaszając działania niepożądane, możesz pomóc uzyskać więcej
informacji na temat bezpieczeństwa tego leku.

INSTRUKCJA STOSOWANIA PLASTRA RYWASTYGMINA
(RYWASTYGMINA SYSTEM TRANSDERMALNY)1,2
• Ta instrukcja używania i karty rejestracyjne leków są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego
i skutecznego użycia plastrów z rywastygminą.
• W przypadku pytań lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy zapoznać się
z ulotką informacyjną dołączoną do leku.
• W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ważne do zapamiętania
• Zdejmij poprzedni plaster przed założeniem jednego nowego plastra.
• Tylko jeden plaster dziennie.
• Nie ciąć plastra na kawałki.
• Mocno dłonią dociśnij plaster w miejscu przez co najmniej 30 sekund.

Jak stosować
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Ostrożnie usuń istniejący plaster przed nałożeniem nowego
jednego plastra.

Wyjmij nowy plaster z saszetki.

Usuń jedną stronę warstwy ochronnej.

Przyklej plaster w górnej lub dolnej części pleców, ramienia
lub klatki piersiowej bez warstwy ochronnej

Mocno dociśnij plaster w miejscu przez co najmniej 30 sekund.

1. Rywastygmina system transdermalny Ulotka dla pacjenta.
2. Rywastygmina Informacje dotyczące przepisywania leku.

Gdzie stosować
Zdejmij poprzedni plaster przed założeniem jednego nowego plastra.
Każdego dnia nałóż jeden nowy plaster w jednej z następujących stref.
Możesz użyć tej samej strefy (A lub B lub C lub D lub E lub F lub G lub H),
ale nie używaj dokładnie tego samego miejsca, w tej samej strefie.
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MEDYCZNA KARTA LEKU
RYWASTYGMINA SYSTEM TRANSDERMALNY1,2
Jak korzystać z karty leku
• Użyj tej karty, aby śledzić kiedy stosujesz i zdejmujesz plaster z rywastygminą.
• Zaznacz pole po usunięciu starego plastra.
• Wpisz datę i dzień naklejanego plastra.
• Wpisz literę strefy aplikacji, w której nałożyłeś nowy plaster.
• Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z ulotką informacyjną
dołączoną do leku.
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Nałóż jeden nowy plaster, w jednej ze stref wskazanych
po lewej stronie, codziennie.
Możesz użyć tej samej strefy (A lub B lub C lub D lub E lub F
lub G lub H), ale nie używaj dokładnie tego samego miejsca
w tej samej strefie.
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1. Rywastygmina system transdermalny Ulotka dla pacjenta.
2. Rywastygmina Informacje dotyczące przepisywania leku.
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