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Het risico minimalisatie materiaal voor Rivastigmine Teva, pleister voor transdermaal gebruik is beoordeeld door het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Om het risico op overdosering als gevolg van verkeerd aanbrengen van de pleisters te voorkomen is het belangrijk om:
•   De vorige pleister te verwijderen voordat een nieuwe wordt aangebracht.
•   Eén pleister per dag te gebruiken.
•   De pleister niet in stukken te knippen.
•   De pleister gedurende tenminste 30 seconden stevig op zijn plaats te drukken met de handpalm.
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Gebruiksaanwijzing

Belangrijk! Hoe brengt u de pleister aan? Waar brengt u de pleister aan?

Verwijder de oude pleister 
voordat u één nieuwe pleister 
aanbrengt.

Gebruik slechts één pleister 
per dag. 

Knip de pleister niet in 
stukken. 

Druk de pleister met de 
handpalm gedurende 
tenminste 30 seconden stevig 
aan.
 

1. Verwijder de oude pleister 
voorzichtig voordat u één 
nieuwe pleister aanbrengt.

2. Haal de nieuwe pleister uit 
de sachet.

3. Trek één kant van de 
beschermstrook 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.

5. Druk de pleister met de 
handpalm gedurende 
tenminste 30 seconden 
stevig 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.

Voorzijde:

Achterzijde:

A B C D

E F

G H
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Patiëntendagboek

Hoe gebruikt u dit dagboek? Gebieden voor aanbrengen van de pleister

1. Gebruik dit dagboek om bij houden wanneer u een 
Rivastigmine Teva pleister aanbrengt en verwijdert.

2. Kruis het hokje aan wanneer u de oude pleister 
verwijderd heeft.

3. Noteer de datum en de dag van de week waarop u de 
nieuwe pleister aanbrengt.

4. Noteer de letter van het gebied waar u de nieuwe 
pleister heeft aangebracht.

U kunt hetzelfde gebied gebruiken, maar gebruik niet precies dezelfde plek.

Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de gebieden die staan weergegeven. 

Voorzijde:

Achterzijde:

Oude pleister 
verwijderd?

Datum aanbrengen nieuwe 
pleister

Dag aanbrengen nieuwe pleister Tijd aanbrengen nieuwe pleister Gebied waarin de nieuwe 
pleister is aangebracht 

(letter)

 11 november 2012 zondag 08:30 A

A B C D

E F

G H
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Oude pleister 
verwijderd?

Datum aanbrengen nieuwe 
pleister

Dag aanbrengen nieuwe pleister Tijd aanbrengen nieuwe pleister Gebied waarin de nieuwe 
pleister is aangebracht 

(letter)























Risico minimalisatie materiaal betreffende Rivastigmine Teva, pleister voor transdermaal gebruik 



Oude pleister 
verwijderd?

Datum aanbrengen nieuwe 
pleister

Dag aanbrengen nieuwe pleister Tijd aanbrengen nieuwe pleister Gebied waarin de nieuwe 
pleister is aangebracht 

(letter)
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Oude pleister 
verwijderd?

Datum aanbrengen nieuwe 
pleister

Dag aanbrengen nieuwe pleister Tijd aanbrengen nieuwe pleister Gebied waarin de nieuwe 
pleister is aangebracht 

(letter)
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Aanvullende informatie betreffende Rivastigmine Teva, pleister voor transdermaal gebruik is beschikbaar in de Samenvatting van productkenmerken (SmPC) 
en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.

Voor het snel onderkennen van bijwerkingen blijven spontane meldingen van groot belang. In Nederland kunt u vermoede bijwerkingen melden bij  
Nationaal Bijwerkingen Centrum Lareb. U kunt daarvoor gebruik maken van het meldingsformulier dat u op internet kunt vinden (www.lareb.nl).

Bijwerkingen kunnen ook altijd gemeld worden bij de houder van de handelsvergunning van het product. U kunt hiervoor contact opnemen met: 
Teva Nederland BV, Postbus 552, 2003 RN Haarlem
Telefoonnummer: 0800 – 02 28 400
E-mail: customerservice@tevanederland.com
Dit materiaal (gebruiksaanwijzing en patiëntendagboek) is tevens beschikbaar op www.tevanederland.nl.
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