
 

 

 

  

RIVASTIGMINE PLEISTER  

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN 

PATIENTENDAGBOEK 
      

Deze informatie is belangrijk voor een 

veilig en effectief gebruik van de 

Rivastigmine pleister. 
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GEBRUIKSAANWIJZING
1,2 

 

 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, apotheker of verpleegkundige 

 

Belangrijk om te onthouden 
 

 

Hoe brengt u de pleister aan 
 

 

Waar brengt u de pleister aan? 
 

 Verwijder de vorige pleister 
voordat u één nieuwe pleister 
aanbrengt. 
 

 Plak slechts één pleister per dag. 
 

 Knip de pleister niet in stukken. 
 

 Druk de pleister met de handpalm 
gedurende ten minste 30 
seconden stevig vast 
op zijn plaats. 

 
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 van 
de pleister los. 

 
 

4. Plak de pleister op 
de boven- of 
onderrug, 
bovenarm of 
borstkas en trek de 
beschermstrook los. 
 

5. Druk de pleister 
gedurende ten 
minste 30 seconden 
stevig vast op zijn 
plaats. 

Verwijder de vorige pleister voordat u één 
nieuwe pleister aanbrengt. 
 
Breng iedere dag één nieuwe pleister aan in één van de 
volgende zones. 
 
U kunt dezelfde zone gebruiken (A of B of C of D of E of F of G 
of H), maar gebruik niet precies dezelfde plek in dezelfde 
zone. 
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REGISTRATIEBLAD MEDICATIE 1,2 

 

Hoe gebruikt u dit registratieblad? Zones voor aanbrengen van de pleister 

 Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een 
Rivastigmine 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 de zone 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, apotheker of verpleegkundige. 

 
Breng iedere dag één nieuwe 
pleister 
aan in één van de zones die links 
staan weergegeven. 
 
U kunt dezelfde zone gebruiken 
(A of B of C of D of E of F of G of 
H), maar gebruik niet precies 
dezelfde plek in dezelfde zone. 
 

 

 

 

Oude pleister verwijderd? Datum van aanbrengen nieuwe pleister Dag van aanbrengen nieuwe pleister Zone waarin de nieuwe pleister is 

aangebracht (letter) 

 

 

7 juni 2016 Zondag A 

 8 juni 2016 Maandag B 

 9 juni 2016 Dinsdag E 

 10 juni 2016 Woensdag F 

 11 juni 2016 Donderdag C 

 12 juni 2016 Vrijdag D 

 13 juni 2016 Zaterdag G 

 

 

Referentie:  

1. Bijsluiter 

2. Samenvatting van de productkenmerken 
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Hoe gebruikt u dit registratieblad? Zones voor aanbrengen van de pleister 

 Gebruik dit registratieblad om bij te houden wanneer u een 
Rivastigmine 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 de zone 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, apotheker of verpleegkundige. 

Breng iedere dag 
één nieuwe pleister 
aan in één van de 
zones die links staan 
weergegeven. 
 
U kunt dezelfde 
zone gebruiken (A of 
B of C of D of E of F 
of G of H), maar 
gebruik niet precies 
dezelfde plek in 
dezelfde zone. 
 

 

Oude pleister verwijderd? Datum van aanbrengen nieuwe pleister Dag van aanbrengen nieuwe pleister Zone waarin de nieuwe pleister is 

aangebracht (letter) 
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