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Інструкція з медичного застосування на препарат 
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РИВАСТИГМІН ОРІОН
(RIVASTIGMINUM)

Стисла інструкція для медичного застосування препарату
Склад: 
діюча речовина: 1 капсула містить ривастигміну гідротартрату 2,4 мг, еквівалент 
1,5 мг ривастигміну, або ривастигміну гідротартрату 4,8 мг, еквівалент 3 мг ривас-
тигміну, або ривастигміну гідротартрату 7,2 мг, еквівалент 4,5 мг ривастигміну; 
допоміжні речовини: целюлоза мікрокристалічна, гіпромелоза, кремнію діоксид 
колоїдний безводний, магнію стеарат; оболонка капсули: желатин, натрію лаури-
лсульфат, заліза оксид жовтий (E 172), заліза оксид червоний (E 172) (капсули 3 мг, 
4,5 мг), титану діоксид (E 171).4,5 мг), титану діоксид (E 171).
Лікарська форма. Капсули тверді.
Показання. Cимптоматичне лікування деменції, обумовленої хворобою Альц-
геймера, від легкого до помірного ступеня. Симптоматичне лікування деменції 
від легкого до помірного ступеня у хворих на ідіопатичну хворобу Паркінсона.
Протипоказання. Цей препарат протипоказаний хворим з відомою гіперчут-
ливістю до ривастигміну, інших карбаматних похідних або до будь-якої з допо-
міжних речовин, що входять до складу препарату, а також хворим з тяжкими 
порушеннями функції печінки, оскільки безпека препарату не досліджувалась у 
даній групі пацієнтів.
Спосіб застосування та дози.
Ривастигмін приймають двічі на добу, уранці і увечері, разом з їжею. Капсули тре-
ба ковтати цілими.
Початкова доза – 1,5 мг двічі на добу. Титрування дози: початкова доза – 1,5 мг дві-
чі на добу. При хорошій переносимості цієї дози через не менше ніж два тижні лі-
кування її можна збільшити до 3 мг двічі на добу. Подальше підвищення до 4,5 мг 
і потім до 6 мг двічі на добу повинно ґрунтуватися на хорошій переносимості по-
точної дози і допускається не раніше ніж через два тижні лікування цією дозою. 
Підтримуюча доза: ефективна доза – 3-6 мг двічі на добу. 
Для досягнення максимального терапевтичного ефекту пацієнти повинні засто-
совувати найвищу дозу, що добре переноситься. Рекомендована максимальна 
доза – 6 мг двічі на добу.
Відновлення терапії. Якщо лікування було припинено більше ніж на декілька 
днів, його необхідно відновити з дози 1,5 мг двічі на добу. Потім необхідно прове-
сти титрування дози, як описано вище.
Порушення функції нирок і печінки. Із-за посилення дії препарату при нирковій і 
печінковій недостатності від легкого до помірного ступеня рекомендується точ-
но підбирати дозу шляхом титрування відповідно до індивідуальної переноси-
мості.
Побічні реакції. У хворих з деменцією, обумовленою хворобою Альцгеймера, 
при лікуванні ривастигміном спостерігалися побічні реакції: Дуже часто: запа-
морочення, нудота, блювання, діарея, анорексія. Часто: збудження, сплутаність 
свідомості, головний біль, сонливість, тремор, біль у животі і диспепсія, підвище-
на пітливість, втома, астенія, нездужання, зниження маси тіла. Нечасто: безсон-
ня, депресія, синкопе, підвищення печінкових показників, випадкове падіння. 
Рідко: судоми, стенокардія, артеріальна гіпертензія, виразки шлунка і дванадця-
типалої кишки, висипання. Дуже рідко: інфекції сечовивідних шляхів, галюцинації, 
екстрапірамідальні симптоми (включаючи погіршення перебігу хвороби Паркін-
сона), аритмії (у т. ч. брадикардія, блокада передсердно-шлуночкового вузла, 
фібриляція передсердь і тахікардія), крововилив зі шлунково-кишкового тракту, 
панкреатит. 

У хворих з деменцією, обумовленою хворобою Паркінсона, при лікуванні ривас-
тигміном спостерігалися побічні реакції: Дуже часто: тремор, нудота, блювання, 
анорексія, зневоднення. Часто: безсоння, тривога, занепокоєння, запаморочен-
ня, сонливість, головний біль, погіршення перебігу хвороби Паркінсона, бради-
кінезія, дискінезія, брадикардія, діарея, зниження апетиту, біль у животі і диспе-
псія, підвищення секреції слини, підвищена пітливість, ригідність м’язів, втома, 
астенія. Нечасто: дистонія, фібриляція передсердь, блокада передсердно-шлу-
ночкового вузла, порушення ходи.ночкового вузла, порушення ходи.
Передозування. Симптоми: нудота, блювання, діарея, артеріальна гіпертензія 
і галюцинації, брадикардія та/або непритомність. Лікування: у випадках без-
симптомного передозування не рекомендується прийом наступної дози ривас-
тигміну впродовж 24 годин. При передозуванні з тяжкою нудотою і блюванням 
слід розглянути можливість застосування протиблювотних засобів. У випадку 
виникнення інших небажаних явищ слід застосовувати симптоматичну терапію. 
При сильному передозуванні можна застосовувати атропін. Рекомендується по-
чаткова доза атропіну сульфату 0,03 мг/кг з подальшим підвищенням, залежно 
від клінічних ознак. Застосування скополаміну як антидоту не рекомендується.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Вагітність. Клініч-
них даних про застосування ривастигміну в період вагітності немає. Ривастигмін 
не слід застосовувати вагітним без крайньої необхідності. Період годування груд-
дю. Жінки, що одержують ривастигмін, не повинні годувати груддю.
Діти. Ривастигмін не показаний до застосування дітям.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспор-
том або роботі з іншими механізмами. Здатність хворих з деменцією, що от-
римують ривастигмін, керувати автотранспортом або працювати зі складними 
механізмами, повинна періодично оцінюватися лікарем.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Як інгібі-
тор холінестерази, ривастигмін може посилювати ефекти м’язових релаксантів 
типу сукцинілхоліну під час анестезії. Ривастигмін не слід застосовувати разом 
з іншими холіноміметиками; також він може взаємодіяти з антихолінергічними 
препаратами.
Фармакологічні властивості. Ривастигмін є інгібітором ацетил- і бутирилхолі-
нестерази типу карбамату; вважають, що він сприяє холінергічній передачі, упо-
вільнюючи деградацію ацетилхоліну, що вивільняється з холінергічних нейронів 
з непорушеною функцією. Таким чином, ривастигмін полегшує недостатність 
когнітивної функції, обумовлену порушеннями холінергічної передачі, при де-
менції, внаслідок хвороби Альцгеймера або Паркінсона.
Фармацевтичні характеристики.
Термін придатності. 3 роки.
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °С у недоступному для 
дітей місці.
Упаковка. По 14 капсул у блістері; по 2 блістери в картонній коробці. 
Категорія відпуску. За рецептом.
Регістраційний номер: UA/11943/01/01, UA/11943/01/02, UA/11943/01/03

КАПСУЛИ 1,5 МГ; 3 МГ; 4,5 МГ

ДОСЯГНЕННЯ НЕОБХІДНОГО КОМПЛАЕНСА В ПРОЦЕСІ ТЕРАПІЇ

Максимальна індивідуалізація схем терапії Гнучкий режим титрування дози

перший ривастигмін в Україні
РИВАСТИГМІН ОРІОН

ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ЛІКАРІВ, ТАКОЖ  ДЛЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НА СЕМІНАРАХ, КОНФЕРЕНЦІЯХ, СИМПОЗІУМАХ З МЕДИЧНОЇ ТЕМАТИКИ. НЕ Є РЕКЛАМОЮ. 
БІЛЬШ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД МЕДИЧНОГО ПРЕДСТАВНИКА ОРІОН КОРПОРЕШН ТА З ІНСТРУКЦІЇ З МЕДИЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ.
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ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДЕМЕНЦІЇ 
ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА**: 

Уповільнення патологічного 
процесу перетворення біл-
ка-попередника амілоїда 

у бета-амілоїд

Селективна дія на АХЕ та БХЕ 
у лобово-темпоральних зонах 
кори, гіпокампу та лімбічній 

системі

Наявність сприятливих 
нейрометаболічних ефектів – 
поліпшення обміну глюкози 

на різних ділянках кори

Наявність безпосередньої 
нейропротекторної дії

Специфічність дії по 
відношенню до головних 

ділянок холінергічної 
дегенерації

Корекція негативного 
впливу фактору ішемії 

при судинній та змішаних 
формах деменцій

Єдиний препарат з групи 
ІХЕ із комплексною дією на2,6,11-12:

Когнітивні 
розлади 

Психо-емоційні 
розлади

Поведінкові 
розлади

Психічні 
розлади

Деменція при хворобі Паркінсона19,20

• при одномоментному обстеженні виявляється у 30-40% хворих на хворобу Паркінсона
• з прогресуванням хвороби Паркінсона ризик деменції зростає: через 20 років захворювання спостерігається 

у 83% хворих 

Недостатня ефективність препаратів інгібіторів холінестерази (ІХЕ) в цілому при різних формах деменцій та знач-
ною кількістю нон-респондерів багато в чому пояснюється недостатністю дії тільки на ацетилхолінестеразу (АХЕ) 
у донепезила та галантаміна для прояву клінічно значущої дії, особливо на більш пізніх стадіях дементного процесу, 
коли роль бутирилхолінестерази (БХЕ) у процесі нейродегенерації різко зростає2-7, 10, 17

РИВАСТИГМІН
• на сьогодні єдиний препарат, офіційно зареєстрований для лікування деменції 

при хворобі Паркінсона17,18

Ефективність Безпечність Практичний аспект

Інгібітори АХЕ

Донепезил Даних недостатньо Прийнятний ризик без 
спеціалізованого спостереження

Препарат на стадії 
дослідження

РИВАСТИГМІН Доведена ефективність Прийнятний ризик без 
спеціалізованого спостереження

Препарат показаний 
до застосування

Галантамін Даних недостатньо Прийнятний ризик без 
спеціалізованого спостереження

Препарат на стадії 
дослідження

Агоністи NMDA-рецепторів

Мемантин Даних недостатньо Прийнятний ризик без 
спеціалізованого спостереження

Препарат на стадії 
дослідження

** Movement Disorders, Vol. 26, No. S3, 2011
NMDA — N-метил-D-аспартат.

ХВОРОБА АЛЬЦГЕЙМЕРА Є НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНОЮ 
ПРИЧИНОЮ ДЕМЕНЦІЇ У ВСЬОМУ СВІТІ* ДЕМЕНЦІЯ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА

Р И В АС Т И Г М І Н
Направлено інгібує активність БХЕ – найважливішої ланки 

в патогенезі різних форм деменцій2-7

ВЕСЬ СПЕКТР КЛІНІЧНИХ ПРОЯВІВ 
ПРИ ДЕМЕНЦІЯХ

УНІКАЛЬНІСТЬ ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ЕФЕКТІВ1-9

Середні початкові/ вихідні показники Ривастигмін Плацебо
ADAS-Cog 22,3 21,7

MMSE 19,6 20,0

Середня зміна щодо вихідного рівня за шкалою 
ADAS-Cog – показник підрозділу когнітивних розладів 
шкали оцінки тяжкості хвороби Альцгеймера 
(адаптовано із Farlow і співав., 2000).
MMSE — Mini-Mental State Examination, Коротка шкала оцінки психічного 
статусу.

ДОВГОСТРОКОВІ ЕФЕКТИ РИВАСТИГМІНУ 
НА КОГНІТИВНІСТЬ

Середня зміна щодо вихідного рівня показників 
проявів за NPI після 20-тижневої терапії ривастигміном 
(до 12 мг/на добу) або плацебо (McKeith і співав., 2000).
NPI – Neuropsychiatric Inventory, опитувальник для оцінки нейропсихіа-
тричного стану

 Ривастигмін 6-12 мг/на добу (n=59)
 Плацебо (n=196)
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ДИНАМІКА НЕЙРОПСИХІАТРИЧНИХ ПРОЯВІВ 
НА ФОНІ ПРИЙОМУ РИВАСТИГМІНУ

Середні початкові/ вихідні показники Ривастигмін Плацебо
NPI-10 23,2 20,2
MMSE 17,9 17,8

  Унікальність механізмів дії, вплив на основні механізми патогенезу деменцій1-9

  Максимальна серед усіх ІХЕ широта терапевтичного спектру дії при усіх формах деменцій2, 6, 11-13

  Доведена довгострокова ефективність терапії (до 5 років)14-16

  Задовільні характеристики безпечності17-18

  Зручність застосування

 Ривастигмін 6-12 мг/на добу (n=153)
 Плацебо/ривастигмін  (n=144)

 Плацебо  (n=196)

ОС-аналіз
* р=0,001 в порівнянні із плацебо
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Погіршення
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*Alzheimer’s Association, 2007
Selkoe DJ. Sci Am 1992;267:97–103
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