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 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד. 

סורבון 10
טבליות

הרכב:
מכילה:   10 סורבון  של  טבליה   כל 

בוספירון הידרוכלוריד 10 מ"ג
Buspirone HCl 10 mg

מכילה גם 111.4 מ"ג לקטוז.
לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה 

סעיף 6.
בטרם  סופו  עד  העלון  את  בעיון  קרא 
תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי 
על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה 

אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר 
אותה לאחרים. היא עלולה להזיק אפילו אם 

נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 

.18
מומלץ לתת לאדם הקרוב אליך לקרוא עלון זה.

למה מיועדת התרופה?  .1
פעילות רפואית: טיפול בחרדה למשך זמן קצר.

ממשפחת  חרדה  נוגדי  קבוצה תרפויטית: 
אזפירון.

לפני השימוש בתרופה  .2
אין להשתמש בתרופה אם:  

אתה רגיש )אלרגי( לבוספירון או לכל אחד  	•
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה 

)ראה סעיף 6: "מידע נוסף"(.
הנך חולה באפילפסיה. 	•

הנך סובל ממחלות כליה או כבד חמורות. 	•
הנך בהריון או מיניקה. 	•

לפני הטיפול בסורבון 10, ספר לרופא אם:  
הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד  	•

הכבד או הכליה.
הנך סובל או סבלת בעבר מתלות בתרופות. 	•

הנך מטופל בתרופות מקבוצת הבנזודיאזפינים  	•
)כגון ניטראזפאם או טמאזפאם( או בתרופות 
להרגעה ו/או לשינה אחרות. יש להפסיק 
תרופות אלה בהדרגה לפני תחילת השימוש 

בסורבון 10.
הנך סובל מגלאוקומה צרת זווית חריפה. 	•

מחלה  גראביס,  ממיאסטניה  סובל  הנך  	•
המאופיינת בחולשת שרירים, קושי בלעיסה 

או בליעה ושיבושים בדיבור.
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה,   
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם 
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה 
לוקח:

מעכבי מונואמין אוקסידאז )MAOIs( )כגון  	•
פנלזין וטרנילציפרומין, המשמשים לטיפול 

בדיכאון(.

צמח ההיפריקום )St. John’s Wort(, נפאזודון,  	•
חומצה אמינית L-tryptophan, פלובוקסאמין, 

טראזודון )לטיפול בדיכאון(.
מעכבים סלקטיביים של קליטה מחדש של  	•
סרוטונין )SSRIs( כגון פלואוקסטין ופארוקסטין 

)לטיפול בדיכאון(.
במחלות  )לטיפול  וליתיום  הלופרידול  	•

פסיכיאטריות(.
תרופות מקבוצת חוסמי תעלות סידן, כגון  	•
דילטיאזם ווראפאמיל )לטיפול ביתר לחץ דם(.

ריפאמפיצין )לטיפול בשחפת(. 	•
)לטיפול  כגון סומאטריפטאן  טריפטאנים  	•

במיגרנה(.
טרמאדול )לטיפול בכאבים(. 	•
באקלופן )מרפה שרירים(. 	•

לופקסידין )לגמילה(. 	•
נאבילון )לטיפול בבחילות והקאות(. 	•

תרופות אנטיהיסטמיניות )לטיפול באלרגיה(. 	•
אריתרומיצין, איטראקונאזול, לינזוליד )לטיפול  	•

בזיהומים(. 
)כגון  הבנזודיאזפינים  מקבוצת  תרופות  	•
ניטראזפאם או טמאזפאם( או בתרופות 

להרגעה ו/או לשינה אחרות.
דילטיאזם )לטיפול בתעוקת חזה(. 	•
דיגוקסין )לטיפול באי ספיקת לב(. 	•

פנובארביטל, פניטואין, קארבאמאזפין )תרופות  	•
לאפילפסיה(.

סימטידין )לטיפול בכיב קיבה(. 	•
דיאזפאם )לטיפול בחרדה(. 	•

וורפארין )נוגד קרישה(. 	•
אכילת  לפני   - ומזון  בתרופה  שימוש   
אשכוליות או שתיית מיץ אשכוליות בזמן הטיפול 

בתרופה, יש להיוועץ ברופא.
ניתן לקחת את התרופה עם או ללא מזון, אך 
יש לעשות זאת באופן עקבי ולהתמיד באופן 

לקיחת התרופה שנבחר. 
שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול - אין   
לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת 

הטיפול עם התרופה.
הריון והנקה - אין להשתמש בתרופה כאשר   

הנך בהריון או מיניקה.
שימוש בילדים - תרופה זו אינה מיועדת   

לילדים מתחת לגיל 18.
נהיגה ושימוש במכונות - השימוש בתרופה   
זו עלול לגרום לישנוניות או לסחרחורת ועל כן 
מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות 

מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של   
התרופה - אם הנך סובל מאי סבילות לסוכרים 
מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת סורבון 10 
כיוון שהתרופה מכילה סוכר הנקרא לקטוז, אשר 
עלול לגרום לאלרגיה אצל האנשים הרגישים 

ללקטוז.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. 

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך 
בטוח.

ילדים - תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת 
לגיל 18.

אם הנך סובל מהפרעות בתפקוד הכליה או 

הכבד, ייתכן והרופא יחליט על מינון נמוך יותר 
עבורך. 

במידת  מים.  עם  התרופה  את  לבלוע  יש 
הצורך ניתן לחצות או לכתוש את הטבליה. 

אין ללעוס!
השתדל ליטול את התרופה בזמנים קבועים 

כל יום.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם 
בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא 
או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת 
התרופה איתך. תסמינים של מינון יתר כוללים 
בחילות והקאות, כאב ראש, סחרחורת, ישנוניות, 
צלצול או זמזום באוזניים, חוסר שקט, כיווץ 
אישונים, בעיות עיכול, דופק איטי, לחץ דם 
נמוך, פרכוסים ותסמינים אקסטרהפירמידליים 
)קשיי דיבור או בליעה, איבוד שווי משקל, הבעת 
פנים "קפואה", גרירת רגליים, נוקשות בידיים 

וברגליים, רעד בידיים או באצבעות(. 
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש 
ליטול מנה מיד כשנזכרת; אך אם זמן נטילת 
המנה הבאה קרוב, דלג על המנה ששכחת וקח 
את המנה הבאה בזמן הרגיל. בשום אופן אין 

ליטול שתי מנות ביחד!
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. 
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק 
הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא 

או הרוקח. 
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים 

אם הנך זקוק להם.
נוספות בנוגע לשימוש  אם יש לך שאלות 

בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש בסורבון 10 עלול 
לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל 
תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן 

ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות 

לרופא מיד אם:
נוטל מעכבים סלקטיביים של קליטה  הנך 
מחדש של סרוטונין )SSRIs( וסובל מתסמינים 
של Serotonin syndrome, הכוללים בלבול, 
חוסר מנוחה, הזעה, רעד, צמרמורת, הזיות 
שאינם  צלילים  שמיעת  או  דברים  )ראיית 
קיימים(, התכווצויות שרירים פתאומיות או 

דופק מהיר.
יש לפנות לרופא אם הנך חש בתופעות 

לוואי הבאות:
הפרעות פסיכיאטריות: עצבנות, נדודי שינה,  	•
בעיות בריכוז, דיכאון, בלבול, הפרעות בשינה, 

כעס.
הפרעות במערכת העצבים: סחרחורת, כאבי  	•
ראש, ישנוניות, טשטוש ראייה, תחושת עקצוץ 
או דקירות, בעיות קואורדינציה, רעד בלתי 
איבוד  פרכוסים,  באוזניים,  צלצול  נשלט, 
שדה ראייה צדדי )tunnel vision(, ותסמינים 
אקסטרהפירמידליים )רעד, קשיי דיבור, חוסר 
יכולת לעמוד או לשבת בשקט, תנועות לא 
רצוניות, חרדה, מצוקה(, נוקשות שרירים 
המלווה בתנועות לא רצוניות מחזוריות ובקושי 

בשליטה על תנועות, עוויתות בשרירי הצוואר, 
הכתפיים והגוף אשר משפיעים על היציבה, 
חוסר שליטה על השרירים וחוסר קואורדינציה 
של שרירים, קושי בשליטה על תנועות, רעד, 
נוקשות ודשדוש, חוסר מנוחה, תסמונת ה- 

 .restless leg
הפרעות בלב: דופק מואץ, כאב בחזה.  	•

הפרעות במערכת הנשימה: גודש באף, כאבי  	•
גרון.

הפרעות במערכת העיכול: בחילות או הקאות,  	•
כאב בטן, יובש בפה, שלשול, עצירות. 

הפרעות בעור: זעה קרה, פריחה, נטייה  	•
להיפצעות.

כאבים  שריר-שלד:  במערכת  הפרעות  	•
בשרירים, בגידים, ברצועות ובעצמות. 

במתן  קושי  השתן:  במערכת  הפרעות  	•
שתן. 

הפרעות במערכת הרבייה: הפרשת חלב  	•
מהשדיים.

הפרעות כלליות: עייפות.  	•
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר 
אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון,  

עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש 
לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים 
ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום 

להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 
)exp. date( המופיע על גבי האריזה. תאריך 
אותו  של  האחרון  ליום  מתייחס  התפוגה 

חודש.
יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל- 25ºC ובמקום 

מוגן מאור.

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline Cellulose; Lactose; Sodium 
Starch Glycollate; Magnesium Stearate; 
Colloidal Silicon Dioxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
סורבון 10 ארוזה בתוך מגשיות )בליסטר( אשר 
מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה יש 

30 טבליות.
טבליות של סורבון 10 הינן עגולות, לבנות, 
קמורות משני צידיהן, בעלות קו חצייה מצידן 

האחד.
ת.ד.  בע"מ,  אוניפארם  הרישום:  בעל   שם 

21429, ת"א 6121301.
קיבוץ  בע"מ,  וכתובתו: תרימה  היצרן  שם 

מעברות.
ע"י משרד הבריאות  ואושר  נבדק  זה  עלון 

בתאריך: מרץ 2014.
מספר הרישום של התרופה בפנקס התרופות 

הממלכתי של משרד הבריאות:
 .100 07 27954 00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח 
בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני 

המינים.
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PATIENT PACKAGE INSERT IN 
ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS’ 

REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed with  

a doctor’s prescription only.

SORbON 10
Tablets 

Composition:
Each Sorbon 10 tablet contains:
Buspirone HCl 10 mg.
Also contains 111.4 mg lactose.
For the list of inactive ingredients, please 
see section 6.
Read this leaflet carefully in its entirety 
before using the medicine. This leaflet 
contains concise information about the 
medicine. If you have further questions, refer 
to the doctor or pharmacist.
This medicine has been prescribed to treat 
your ailment. Do not pass it on to others. It 
may harm them even if it seems to you that 
their medical condition is similar. 
This medicine is not intended for children 
below the age of 18.
It is advisable to have someone close to you 
read this leaflet.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED 
FOR?

Therapeutic activity: Short-term treatment 
of anxiety.
Therapeutic group: Azapirone anti-anxiety 
agents.

2. bEFORE USING THE MEDICINE

 Do not use the medicine if:
•	you are sensitive )allergic( to buspirone or 

to any of the other ingredients contained 
in the medicine )see section 6: “Further 
Information”(.

•	you have epilepsy.
•	you suffer from severe kidney or liver 

diseases. 
• you are pregnant or breastfeeding.

before treatment with Sorbon 10, tell the 
doctor if:
•	you suffer, or have suffered in the past, from 

impaired liver or kidney function.
•	you suffer, or have suffered in the past, from 

drug dependence.
•	you are being treated with benzodiazepines 

)e.g, nitrazepam or temazepam( or with 
other sedatives or hypnotics. Gradually 
withdraw from these medicines before 
initiating treatment with Sorbon 10.

•	you suffer from acute narrow-angle 
glaucoma.

•	you suffer from myasthenia gravis, a 
disease characterized by muscle weakness, 
difficulty chewing or swallowing and slurred 
speech.
 If you are taking, or have recently taken, 

other medicines, including non-prescription 
medicines and nutritional supplements, tell 
the doctor or pharmacist. It is especially 
important to inform the doctor or pharmacist 
if you are taking:

•	monoamine-oxidase inhibitors )MAOIs( 
)e.g., phenelzine and tranylcypromine, used 
to treat depression(.

•	 the hypericum herb )St. John’s Wort(, 
nefazodone, the amino acid L-tryptophan, 
fluvoxamine, trazodone )for treatment of 
depression(.

•	selective serotonin re-uptake inhibitors 
)SSRIs( e.g., fluoxetine and paroxetine )for 
treatment of depression(. 

•	haloperidol and lithium )for treatment of 
psychiatric illnesses(.

•	calcium channel blockers e.g., diltiazem 
and verapamil )to treat high blood 
pressure(.

•	 rifampicin )to treat tuberculosis(.
•	 triptans e.g., sumatriptan )to treat 

migraine(.
•	 tramadol )a painkiller(.
•	baclofen )a muscle relaxant(.
•	 lofexidine )for withdrawal(.
•	nabilone )to treat nausea and vomiting(.
•	antihistamines )to treat allergies(.
•	erythromycin, itraconazole, linezolid )to 

treat infections(.
•	benzodiazepines )e.g., nitrazepam 

or temazepam( or other sedatives or 
hypnotics. 

•	diltiazem )to treat angina pectoris(.
•	digoxin )to treat heart failure(.
•	phenobarbital, phenytoin, carbamazepine 

)anti-epileptics(.
•	cimetidine )to treat stomach ulcer(.
•	diazepam )to treat anxiety(.
•	warfarin )anticoagulant(.

 Use of the medicine and food – consult 
the doctor before eating grapefruits or drinking 
grapefruit juice during the course of treatment 
with the medicine. 
The medicine can be taken with or without 
food, but be consistent about the way it is 
taken. 

 Use of the medicine and alcohol 
consumption – do not drink wine or alcoholic 
beverages during the course of treatment with 
the medicine. 

 Pregnancy and breastfeeding – do not 
use the medicine when you are pregnant or 
breastfeeding.

 Use in children – this medicine is not 
intended for children below the age of 18.

 Driving and use of machinery – use of this 
medicine may cause sleepiness or dizziness 
and caution is therefore required when driving 
a car, operating dangerous machinery or 
when engaging in any activity which requires 
alertness.

 Important information regarding some 
of the ingredients of the medicine – if you 
suffer from an intolerance to certain sugars, 
refer to a doctor before taking Sorbon 10 
since this medicine contains a sugar called 
lactose, which can cause an allergic reaction 
in people sensitive to lactose.

3. HOW SHOULD YOU USE THE 
MEDICINE?

Always use according to the doctor’s 
instructions.
Check with the doctor or pharmacist if you 
are uncertain. 

Children – this medicine is not intended for 
children below the age of 18.
If you suffer from impaired function of the 
kidney or liver, the doctor may decide on a 
lower dosage for you.
Swallow the medicine with water. If necessary, 
the tablet can be halved or crushed.
Do not chew!
Try to take the medicine at set times each 
day.
If you accidentally take a higher dosage, 
or if a child accidentally swallowed the 
medicine, immediately refer to a doctor or 
proceed to a hospital emergency room and 
bring the package of the medicine with you. 
Symptoms of overdose include nausea and 
vomiting, headache, dizziness, sleepiness, 
ringing or buzzing in the ears, restlessness, 
constriction of the pupils, digestion problems, 
slow heartbeat, low blood pressure, 
convulsions and extrapyramidal symptoms 
)difficulty in speaking or swallowing, loss of 
balance, “frozen” facial expression, shuffling 
walk, stiffness of arms and legs, trembling of 
hands or fingers(. 
If you forget to take this medicine at the 
required time, take a dose as soon as you 
remember; but if it is almost time to take the 
next dose, skip the forgotten dose and take 
the next dose at the usual time. Never take 
a double dose!
Adhere to the treatment regimen 
recommended by the doctor.
Even if there is an improvement in your 
health, do not stop the treatment with the 
medicine without consulting the doctor or 
pharmacist. 
Do not take medicines in the dark! Check 
the label and the dose each time you take 
medicine. Wear glasses if you need them.
If you have further questions regarding 
use of the medicine, consult the doctor or 
pharmacist.

4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Sorbon 10 may 
cause side effects in some users. Do not be 
alarmed when reading the list of side effects. 
You may not suffer from any of them.
Stop using the medicine and refer to the 
doctor immediately if:
you are taking selective serotonin re-uptake 
inhibitors )SSRIs( and you suffer from 
symptoms of Serotonin syndrome, including 
confusion, restlessness, sweating, tremor, 
shivering, hallucinations )seeing things or 
hearing sounds that are not there(, sudden 
muscle jerks or a fast heartbeat.
Refer to the doctor if you experience any 
of the following side effects:
• Psychiatric disorders: nervousness, 

insomnia, problems concentrating, 
depression, confusion, problems sleeping, 
anger.

• Nervous system disturbances: dizziness, 
headache, sleepiness, blurred vision, 
tingling or stinging sensation, coordination 
problems, uncontrollable tremor, ringing in 
the ears, convulsions, loss of lateral visual 
field )tunnel vision(, and extrapyramidal 
symptoms )tremor, speech difficulty, 

inability to stand or sit still, involuntary 
movements, anxiety, distress(, muscle 
rigidity with involuntary cyclic movements, 
and with difficulty controlling movement, 
spasm of muscles of the neck, shoulders 
and body affecting posture, lack of muscle 
control and lack of muscle coordination, 
difficulty in controlling movements, tremor, 
stiffness and shuffling, restlessness, 
restless leg syndrome. 

• Cardiac disturbances: racing heartbeat, 
chest pain.

• Respiratory system disturbances: nasal 
congestion, sore throat.

• Gastrointestinal tract disturbances: nausea 
or vomiting, abdominal pain, dry mouth, 
diarrhea, constipation.

• Skin disturbances: cold sweat, rash, 
tendency to bruise. 

• Musculoskeletal disturbances: pains in the 
muscles, tendons, ligaments and bones.

• Urinary system disturbances: difficulty in 
urinating.

• Reproductive system disturbances: 
secretion of breast milk.

• General disturbances: tiredness.
If any of the side effects worsen, or if you 
suffer from a side effect not mentioned in the 
leaflet, consult the doctor immediately.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE bE 
STORED?

Avoid poisoning! This medicine and any other 
medicine must be kept in a safe place out of 
the reach of children and/or infants to avoid 
poisoning. Do not induce vomiting unless 
explicitly instructed to do so by the doctor.
Do not use the medicine after the expiry date 
)exp. date( that appears on the package. 
The expiry date refers to the last day of that 
month. 
Store at a temperature below 25°C and in a 
place protected from light.

6. FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredient, the 
medicine also contains:
Microcrystalline Cellulose; Lactose; Sodium 
Starch Glycollate; Magnesium Stearate; 
Colloidal Silicon Dioxide. 
What the medicine looks like and the contents 
of the package:
Sorbon 10 is packaged in trays )blisters( 
inserted in a carton package. Each package 
contains 30 tablets.
Sorbon 10 tablets are round, white, biconvex 
and with a score line on one side.
License holder: Unipharm Ltd., P.O.B. 21429, 
Tel Aviv 6121301.
Manufacturer and address: Trima Ltd., 
Kibbutz Maabarot.
This leaflet was checked and approved by the 
Ministry of Health in March 2014.
Registration number of the medicine in the 
National Drug Registry of the Ministry of 
Health: 100 07 27954 00.




