De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel EXELON®
pleister voor transdermaal gebruik. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie deel uitmaakt, is een maatregel
genomen om een veilig en doeltreffend gebruik van EXELON® pleister voor transdermaal gebruik te waarborgen (RMA versie 06/2013).

EXELON® pleister voor transdermaal gebruik (rivastigmine) - Herinneringskaart voor patiënten

Lees aandachtig de bijsluiter alvorens het geneesmiddel EXELON® pleister voor transdermaal gebruik te gebruiken.

Doel van dit materiaal (RMA of Risk Minimisation Activities):
Deze informatie maakt deel uit van het Belgische risicobeheerplan, dat informatiemateriaal beschikbaar stelt aan gezondheidszorgbeoefenaars en
patiënten. Deze bijkomende risicobeperkende activiteiten hebben als doel een veilig en doeltreffend gebruik van EXELON® pleister voor transdermaal
gebruik te waarborgen en moeten volgende belangrijke onderdelen bevatten:
Verwijder de vorige pleister alvorens ÉÉN nieuwe pleister aan te brengen.
Enkel één pleister per dag.
Knip de pleister niet in stukken.
Druk de pleister gedurende ten minste 30 seconden stevig vast op zijn plaats met de handpalm.
Hoe de herinneringskaart voor patiënten gebruikt moet worden om het aanbrengen en verwijderen van de pleister te noteren.
Therapeutische indicatie
Exelon wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met milde tot matige dementie bij de ziekte van Alzheimer, een progressieve
hersenaandoening die het geheugen, de intellectuele vermogens en het gedrag geleidelijk aantast.

GEBRUIKSAANWIJZING
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Elangrijk Belangrijk om te onthouden
Verwijder de vorige pleister voordat u
één nieuwe pleister aanbrengt.

Hoe brengt u de pleister aan?
1. Verwijder de oude pleister
voorzichtig voordat u één nieuwe
pleister aanbrengt.

Enkel één pleister per dag.
Knip de pleister niet in stukken.
Druk de pleister gedurende ten minste
30 seconden stevig vast op zijn plaats
met de handpalm.

2. Open de sachet niet of haal de
pleister er niet uit tot vlak voordat u
de pleister aanbrengt. Haal de
nieuwe pleister uit de sachet.
3. Trek één kant van de beschermstrook van de pleister los en
raak de plakzijde van de pleister niet
met uw vingers aan.
4. Plak de pleister op de boven- of
onderrug, bovenarm of borstkas en
trek de beschermstrook los.

Waar brengt u de pleister aan?
Verwijder de vorige pleister voordat u één nieuwe
pleister aanbrengt.
Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één
van de volgende gebieden.
U kunt hetzelfde gebied gebruiken, maar gebruik
niet precies dezelfde plek.
Breng een nieuwe pleister niet tweemaal binnen
14 dagen op dezelfde plaats op de huid aan.
Voorzijde:

Achterzijde:

5. Druk de pleister met uw handpalm
gedurende ten minste 30 seconden
stevig vast op zijn plaats.
U moet vermijden de pleister aan te brengen op
de borsten.

REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









REGISTRATIEBLAD MEDICATIE
Hoe gebruikt u dit registratieblad?

Gebieden voor aanbrengen van de pleister

Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer
u een Exelon pleister aanbrengt en verwijdert.
Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister
verwijderd heeft.
Noteer de datum en de dag waarop u de nieuwe
pleister aanbrengt.
Noteer de letter van het gebied waarin u de nieuwe
pleister heeft aangebracht.
Als u nog vragen heeft of meer informatie nodig
heeft, lees dan de bijsluiter die bij het geneesmiddel
zit.
Als u ergens over twijfelt, neem dan contact op met
uw arts of apotheker.

Voorzijde:
Breng iedere dag één nieuwe pleister
aan in één van de gebieden die links
staan weergegeven.
Achterzijde:
U kunt hetzelfde gebied gebruiken,
maar gebruik niet precies dezelfde
plek.
Breng een nieuwe pleister niet
tweemaal binnen 14 dagen op
dezelfde plaats op de huid aan.

Oude pleister
verwijderd?

Uur waarop oude
pleister werd
verwijderd?

Datum van aanbrengen
nieuwe pleister

Dag van aanbrengen
nieuwe pleister

Uur aanbrengen
nieuwe pleister

Gebied waarin de
nieuwe pleister is
aangebracht (letter)



8u00

20 januari 2013

Zondag

8u01

A









