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  -1986 ו"התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  תרופה זו חייבת במרשם רופא

  י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר "פורמט עלון זה נקבע ע
  י  בתרופה/י  בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא 

  
  ג" מ50לוסטרל 
  טבליות

  
  הרכב

  :כל טבליה מכילה
Sertraline 50 mg 

(as hydrochloride)  

  ג" מ100לוסטרל 
  טבליות

  
  הרכב

  :כל טבליה מכילה
Sertraline 100 mg 
(as hydrochloride)  

 
  :חומרים בלתי פעילים

Calcium Hydrogen Phosphate Dihydrate, Microcrystaline Cellulose, Hydroxypropyl Cellulose, Sodium Starch 
Glycolate, Magnesium Stearate, Purified Water, White  Opadry, Clear Opadry 

 
  SSRI-שייך לקבוצת ה: קבוצה תרפויטית

                  
  פעילות רפואית
  .טיפול בדכאון

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

  .אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה
יעצת עם הרופא שלך ודנת עמו בסיכון לעומת התועלת אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מיניקה אלא אם כן התי

  .עלול להשפיע על מצבו הכללי של תינוקך) נוגדי דכאון(שימוש בתרופות השייכות לקבוצה זו . בלקיחת תרופה זו
  ).פסיכוטי-אנטי(אין ליטול תרופה זו בו זמנית עם פימוזיד 
 מונואמינאוקיסדאז או במשך שבועיים לאחר סיום הטיפול ת בו זמנית עם מעכבי/אין להשתמש בתרופה זו אם הינך מטופל

  .18תרופה זו איננה מיועדת בדרך כלל לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל .בהם
 

  אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול 
 ,  תפקודי קרישה,)כגון אולקוס(יכול מערכת הע, מערכת השתן/הכליה,  בכבדבתפקודת או סבלת בעבר מליקוי /אם הינך סובל

  . סכרת או מתלות בתרופות, אפילפסיה
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
 ובכל פעילות המחייבת הפעלת מכונות מסוכנות, נהיגה ברכב ועל כן מחייב זהירות בבערנותהשימוש בתרופה עלול לפגום 

  .ערנות
  .תקופת הטיפול עם התרופה  או משקאות חריפים באין לשתות יינות

  
  אזהרות

  .אין להשתמש התרופה זו תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא
 .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

תוקפנות , חשבות אובדניותמ, הגברת הדיכאון: מומלץ כי המטופלים ובני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים התנהגותיים כגון
  .וכדומה

  .במידה וחלו שינויים כאלה יש לפנות מיידית לרופא
  18-24יש להקפיד הקפדה יתרה על המלצה זו במטופלים בגילאי 

  
  .מחשבות אובדניות ועוינות, נצפתה עליה בתופעות לוואי כגון ניסיון התאבדות, אשר לקחו תרופה זו 24עד גיל בילדים ומתבגרים 

  .הרופא שלך יכול לרשום לך תרופה זו כאשר הוא חושב שזה לטובתך,  זאתלמרות
  .י חזרה לרופא/ פנה-ת לשוחח איתו/ה מעוניין/אם הרופא רשם לך את התרופה הזאת ואת

התנהגות קוגניטיבית והתפתחות , התבגרות, אין נתונים לגבי השפעות ארוכות טווח מהיבט בטיחות ביחס גדילה והתפתחות
  .ת בקבוצת גיל זוהתנהגותי

  .אל תפסיקי את הטיפול על דעת עצמך אלא התייעצי עם הרופא, אם הינך מטופלת בתכשיר ומתכננת הריון או שהינך בהריון
  

  תרופתיות-תגובות בין
-עלייך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה/אם הינך נוטל

תכשירים , פניטוין,  דיגוקסין)ראה סעיף מתי אין להשתמש( פימוזיד במיוחד לגבי, תרופתיות-לות הנובעים מתגובות ביןיעי
חומצה אמינית המופיעה ( טריפטופן , טרמדול לטיפול בכאב,)סומטריפטן :לדוגמא( המכילים טריפטנים כגון תרופות למיגרנה 

תרופות המשפיעות על קרישת הדם , ליתיום או תרופות אחרות נגד דיכאון,  וורפרין) מזוןתמיסות עירוי להזנה ותוספי, במזונות
  .)St. John's Wort-היפריקוםכגון הצמח (  תוספי תזונה,)אספירין: כגון(
  

  תופעות לוואי
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,  מופיע עם פטרתלעיתים(יובש בפה : בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון
, כאבי פרקים, כאב ראש,  חולשה, רעד,סחרחורת, נמנום,  עצירות,שלשול, )יש לפנות לרופא אם נמשך למעלה משבועיים

, מאופיינת בכאב ראש(ירידה ברמת נתרן בדם , שינויים בתאבון ובמשקל, הפרעות בראייה, הזעה, הפרעות במערכת העיכול
  . מיד אם תופעות אלו נמשכות או מטרידות יש לפנות לרופא. אצירת שתן, הרטבת לילה, דה חר,)פגיעה בזכרוןוקושי בריכוז 

  
  .שינוי תחושתי, בחילה, כאב ראש, סחרחורת, חרדה: במקרה של הפסקת טיפול עלולות להופיע תופעות הלוואי הבאות

  
  תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

  !לרופא מיידי /פנה: בצקת, חום,  פריחה:רגישות יתר כגון
  !מייד לרופאי /ופנהי הטיפול /המשך): נדיר(הפרעות בשינה או שינוי קיצוני במצב רוח 

י /פנה): נדיר (צהבת,  בלבול, תנועות לא רצוניות, פרכוסים, התעלפות, יתר לחץ דם , קשיי נשימה,כאב בחזה, קצב לב מהיר
  ! לרופא מייד

עליך להתייעץ עם הרופא , או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, א צויינו בעלון זהה תופעות לוואי של/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  .מיד

  
  מינון

  .לפי הוראות הרופא בלבד
  .אין לעבור על המנה המומלצת

  .תרופה זו איננה מיועדת בדרך כלל לילדים
  .י הרופא המטפל"יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע ע

  
  אופן השימוש

  .ל עם או ללא מזוןניתן ליטו
  .לבלוע את התרופה עם מעט מים! אין ללעוס 

  .אין לכתוש או לחצות את הטבליות
  

*******************************************  
  ?י לסייע להצלחת הטיפול /כיצד תוכל* 

*******************************************  
  .י הרופא"עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע

  . אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופאגם
  

  !י הרעלה /מנע
  .או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו

  
  .י אריזת התרופה איתך/והבא, ר מיון של בית חוליםי מיד לחד/פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

  ! ללא הוראה מפורשת מהרופאאל תגרום להקאה
  .היא עלולה להזיק, )ת(בחולה אחר; תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך

  .שכניך או מכריך, אל תיתן תרופה זו לקרוביך
  .ה להם/ זקוקי משקפיים אם הינך/הרכב. פה שהינך נוטל תרובכל פעםי התווית והמנה /בדוק! אין ליטול תרופות בחושך

  
  חסנהא

  .יש לשמור תרופה זו במקום קריר ויבש
! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר. תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, החסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק

  .ות שונות באותה אריזהאין לאחסן תרופ
  

  :מספר רישום
  120.51.27480ג "מ50לוסטרל 
   120.52.27481ג "מ100לוסטרל 

  
  : י"מיוצר ע

  . איטליהS.r.l הופט פארמה
  :עבור

  מ"פייזר פרמצבטיקה בע
  46725 הרצליה פיתוח 9שנקר 

  
  
 
 


