
INFORMATIONSBLAD OM LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER:

DONEPEZIL 



LÄKEMEDELSNAMN
Det är vanligt att läkemedel har olika namn trots att de innehåller exakt 
samma verksamma ämne.
Exempel på läkemedel med olika namn men som innehåller det
verksamma ämnet donepezil är: Aricept, Donepezil Actavis, Donepezil 
Accord, Donepezil Aurobindo, Donepezil bluefish, Donepezil
Jubilant, Donepezil Krka, Donepezil Orifarm, Donepezil Sandoz, 
Donepezil STADA.

HUR VERKAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER
DONEPEZIL?
Läkemedlet 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 har nytta.

HUR SKA MAN TA LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER
DONEPEZIL?

• På apoteksetiketten står vilken dos du ska ta.
• Tabletter innehållande donepezil tas en gång om dagen, vid samma  
 tidpunkt varje dag.
• Det är bra att ta läkemedlet tillsammans med mat, för att minska   
 eventuella magbesvär.
• Tabletter brukar gå lättare att svälja om du först sväljer en klunk   
 vätska. Munsönderfallande tabletter placerar du på tungan och
 låter dem smälta innan du sväljer, med eller utan vatten.



VAD GÖR MAN OM MAN:
 
• Glömt att ta en dos?
 Om du glömmer bort att ta en tablett, ta en tablett nästa dag vid
 den vanliga tidpunkten. Ta inte dubbel dos för att kompensera för
 en glömd dos.
	 Om	du	glömmer	bort	att	ta	din	medicin	under	flera
 dagar, kontakta din behandlande mottagning innan du tar någon
 mer medicin.
 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 de två nästkommande ordinarie doserna, fortsätt sedan
 som vanligt.
 Känner du något obehag ska du kontakta läkare.         

VILKA BIVERKNINGAR KAN DONEPEZIL GE?
En del personer får biverkningar av donepezil. Besvären varierar från 
person till person.
Biverkningar kan till exempel vara illamående och/eller kräkningar, lös 
avföring, huvudvärk. Som regel är dessa biverkningar övergående.
Somliga kan få sömnproblem. Ibland kan det då hjälpa att ta läkemedlet 
på morgonen istället för på kvällen. Ändra dock aldrig din medicinering 
utan att kontakta din läkare.
Om du besväras av någon biverkan som inte går över, kontakta din
läkare/sjuksköterska.

KAN MAN DRICKA ALKOHOL NÄR MAN TAR
DONEPEZIL?
Allmän försiktighet beträffande alkoholintag rekommenderas vid
sjukdom i hjärnan. Kombinationen alkohol och donepezil är inte
specifikt	studerad.



VILKA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL MOT VÄRK OCH
FEBER KAN JAG TA MED DONEPEZIL?
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 LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER
DONEPEZIL FÖRVARAS?
Dessa läkemedel ska förvaras i rumstemperatur.

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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