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  2011באוגוסט  י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו"פורמט עלון זה נקבע ע
 

  עלון לצרכן לפי 
  תקנות הרוקחים

  1986 -ו"התשמ) תכשירים(
  תרופה זו חייבת במרשם רופא

  י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא
  

  פרנילאאנ
 ג"מ 25

  .ר.ס פרנילאאנ
 ג "מ 75

  ניתנות לחצייה, בשחרור איטי טבליות  צופותמ טבליות
    

    :הרכב
  :כל טבליה מכילה

Clomipramine Hydrochloride 25 mg 
  :כל טבליה מכילה

Clomipramine Hydrochloride 75 mg 
  

  :מרכיבים בלתי פעילים

Anafranil 25 mg Tablets: lactose monohydrate, maize starch, silica colloidal anhydrous, 
stearic acid, talc, magnesium stearate, glycerol 85%, hydroxypropyl methylcellulose, 
vinylpyrrolidone/vinylacetate copolymer, titanium dioxide, sucrose cryst., 
polyvinylpirrolidone K30, dispersed yellow 15093 anstead 5% EEC172 + 95% EEC171, 
polyethylene glycol 8000, cellulose microcrystalline (avicel PH 101). 

  ג סוכרוז"מ 16.5 - ג לקטוז מונוהידרט ו"מ 15כל טבליה מכילה 

Anafranil SR 75 mg Tablets: calcium hydrogen phosphate dihydrate, polyacrylate dispersion 
30%, calcium stearate, silica colloydalis anhydrica, hydroxypropyl methylcellulose, talc, 
titanium dioxide, polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, red iron oxide. 

  
  :קבוצה תרפויטית
  .ליםקנוגדי דכאון טריצי

  
  :פעילות רפואית

  .לטיפול בדיכאון מסוגים שונים
  .(Obsessive-compulsive disorder, OCD)כפייתית - רדניתוט הפרעהלטיפול ב

  
נוראדרנלין (הכימיים הטבעיים  לת כמות המעביריםגדאנאפרניל פועל כפי הנראה על ידי ה

  .במוח או בהארכת משך השפעתם) וסרוטונין
  .ה/יש לפנות לרופא, נרשמה עבורך אם יש לך שאלות לגבי פעילות התרופה או מדוע

  
 ?מתי אין להשתמש בתכשיר

  
  .ידי הרופא-אין ליטול אנאפרניל במהלך הריון אלא אם נרשם במיוחד על 

או , טריציקליות אחרות נוגדות דכאוןלתרופות , clomipramine-ל )יתר תרגישות /בעל( הנך אלרגי אם
  .בתחילת עלון זההמפורטים לאחד ממרכיבי התרופה

 MAO (monoamine תרופות מקבוצת מעכבי: ת תרופות מסויימות לטיפול בדיכאון כגון/אם הינך נוטל
oxidase inhibitors) ,ין מעכבים סלקטיבים של קליטה מחדש של סרוטונ)SSRIs ( או מעכבי קליטה

   ).SNaRIs(מחדש של סרוטונין ונוראדרנלין 
יום  14או במהלך ) MAO )monoamine oxidase inhibitors אין ליטול אנאפרניל בשילוב עם מעכבי

  . MAOיום אחרי טיפול במעכבי  14לפני או 
  .ת ממחלת לב חמורה/או אם הינך סובל, אם עברת התקף לב לאחרונה

  .כנראה שאנאפרניל לא מתאים לך, מהמקרים לעיל רלבנטי לגביך אם אחד
  .י לקבלת ייעוץ מהרופא/פנה, ת/ת כי הנך אלרגי/אם הנך חושב

  



ANA APL AUG11 CL V5 2 REF BPL 160211(280211) 

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
  .ת תרופות אחרות/י לרופא אם יש לך בעיות רפואיות אחרות או אם הנך נוטל/חשוב שתאמר

  
, או בעיות אחרות בלב דופק לא סדיר, התקפי אפילפסיה, לך מחשבות אובדניות ישאם 

, ותמחלת כבד או כלי, )עיני מוגבר-לחץ תוך(גלאוקומה , אחרת נפשיתאו הפרעה  סכיזופרניה
למשל כתוצאה ממחלות של בלוטת (קשיים בהטלת שתן , הפרעה כלשהי במערכת הדם

  .ת בקלות/אם הנך מתעלף, ממושכתעצירות , ספעילות יתר של בלוטת התרי, )הערמונית
  .הרופא יקח בחשבון את המצבים הללו לפני הטיפול שלך באנאפרניל ובמהלכו

  .יש לידע את הרופא לפני נטילת אנאפרניל, אם אחד או יותר ממצבים אלו רלבנטי אליך
  .יש ליידע את הרופא אם את בהריון או מיניקה

  .(electroconvulsive therapy)טיפול במכת חשמל  ת/אם הנך מקבל
  ).ריכוזים נמוכים של אשלגן בדם(ת היפוקלמיה /אם הינך סובל

  
ידי הרופא - נאמר לך עלאם . ג מכילות לקטוז וסוכרוז"מ 25טבליות אנאפרניל : ג"מ 25אנאפרניל 

יש לפנות לרופא לפני נטילת , )סוכרוז ,לקטוז: למשל( סבילות לסוכרים מסוימים- אישיש לך 
  .ג"מ 25נאפרניל א
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
  
  
  
  
  
  
  
  

ולדאוג לשמש ישירה הימנע מחשיפה יש ל על כן; לשמשהעור רגישות להגביר את תרופה זו עלולה 
  ).'וכו משקפי שמש, משחות הגנה, כובע, בגדים ארוכים( להגנה מתאימה

  
  :אזהרות

אין ליטול אנאפרניל במהלך הריון אלא אם נרשם . מיניקה יש ליידע את הרופא אם את בהריון או
  .הרופא ידון עמך בסיכון הכרוך בנטילת אנאפרניל בזמן הריון .ידי הרופא-במיוחד על

  .מומלץ לאמהות לא להיניק בזמן השימוש באנאפרניל. החומר הפעיל באנאפרניל עובר לחלב האם
תקופה לאו  יותר לעיתים קרובות בהתמש אין להש, אין ליטול כמות גדולה יותר של התרופה

  .יותר מהוראות הרופאממושכת 
חשוב שהרופא יבדוק את התקדמות המטופל באופן קבוע בכדי להתאים את המינון ולסייע 

  .בהפחתת תופעות הלוואי
דם -מדידת ערכי לחץ, יתכן שיהיה צורך בביצוע בדיקות דם, לפני תחילת הטיפול ובמהלכו

  .בית תפקוד לבוובדיק
, לכן במהלך טיפול ממושך. לעששתלהגביר את הסיכון  עשויש, אנאפרניל עלול לגרום ליובש בפה

  .יש לעבור בדיקות שיניים באופן קבוע
  .י לרופא/פנה, ת מגירוי בעיניים/ת בעדשות מגע וסובל/אם הינך משתמש

שיניים שהינך לרופא המנתח או לרופא ה י/אמור, לפני ניתוח מכל סוג שהוא או טיפול דנטלי
  .אנאפרניל ת/נוטל

אשר לקחו תרופות  25 מבוגרים צעירים עד גילבבמתבגרים ו ,במחקרים שנערכו נמצא כי בילדים
  .בעיקר בתחילת הטיפול, נצפתה עליה במחשבות ובמעשים אובדניים ועוינות, נגד דיכאון

מראים סימנים של ת הדיכאוניים /מטופלאו ה ה/לעקוב אם הילד יש: מידע למשפחות ולמטפלים
, תוקפנות, עצבנות, בעיות שינה, חוסר מנוחה, חרדה בלתי רגילה: כגון, שינויים התנהגותיים

או  דכאוןהחמרה ב ,יתר או שינויים בלתי רגילים אחרים בהתנהגותהתלהבות / התרגשות 
  .מחשבות אובדניות

  .25מתחת לגיל על המלצה זו במטופלים צעירים  היש להקפיד הקפדה יתר
או שלא , התחילו בפתאומיות, במיוחד אם הם חמורים, יש לדווח על סימנים כאלה לרופא המטפל

, ייומעל בסיס יומ הופעת סימנים כאלה יש להעריך. בעבר, של המטופלהיו חלק מסימני המחלה 
משום , או מפחיתים את המנה מגדיליםוכאשר  בדכאוןבשלבים המוקדמים של הטיפול  במיוחד

  .עלולים להיות פתאומייםשהשינויים 
, להתנהגות אובדניתוסימנים מסוג זה עלולים להיות קשורים לעלייה בסיכון למחשבות אובדניות 

  .תרופהה החלפתולהצביע על כך שיש צורך במעקב קפדני ואולי ב

 יה בחלקאו לטשטוש רא, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לנמנום או לפגיעה בעירנות
אין להשתמש , אין לנהוג, ה אחת או יותר מתופעות אלה/אם הינך מרגיש. מהמטופלים

  .במכונות או לבצע כל עבודה  המחייבת תשומת לב מלאה
  .שתיית אלכוהול עשויה להגביר נמנום

  יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה, באשר לילדים
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אם הרופא רשם . למרות זאת הרופא שלך יכול לרשום לך תרופה זו כאשר הוא חושב שזה לטובתך
עליך לדווח לרופא שלך . י חזרה לרופא/פנה –ת לשוחח איתו /ה מעונין/רופה הזאת ואתלך את הת

  .אם הופיעו חלק מתופעות הלוואי שפורטו או שהן הוחמרו
  .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  
  :תגובות בין תרופתיות

כולל תרופות ללא , או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, ה נוספתת תרופ/אם הינך נוטל
יעילות הנובעים מתגובות בין - כדי למנוע סיכונים או איאו לרוקח לדווח לרופא המטפל  יש, מרשם

  .תרופתיות
. ת/יש לדווח לרופא או לרוקח על כל תרופה אחרת שהנך נוטל, לפני התחלת טיפול באנאפרניל

יתכן שיהיה צורך להתאים את המינון או , בות תתכן תגובה עם אנאפרנילמאחר שלתרופות ר
ה שותה /חשוב במיוחד שהרופא או הרוקח ידעו אם את. להפסיק את הטיפול באחת מהתרופות

  :ת אחת מהתרופות הבאות/אם שינית את הרגלי העישון שלך או אם הנך נוטל, אלכוהול מדי יום
נוגדי עוויתות , תרופות הרגעה, נוגדי דכאון אחרים, ד הלבתרופות לטיפול בלחץ הדם או בתפקו

תרופות , )אנטיקואגולנטים(תרופות למניעת קרישת דם , לטיפול באפילפסיה, )כגון ברביטורטים(
, תכשירים לבלוטת התריס, תרופות לטיפול במחלת הפרקינסון, לטיפול באסתמה או באלרגיות

טרבינפין במתן דרך הפה לטיפול  בשםתרופה , צרבת כגון סימטידין/תרופות לטיפול בכיב
תרופות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז כגון , השיער או הצפורניים, בזיהומים פטריתיים של העור

תרופות המסייעות לכליות להפטר ממלח ומים , אסטרוגנים, אמצעי מניעה פומיים, מתילפנידט
מיץ , מיץ אשכוליות, אשכולית, ן בדםתרופות להפחתת שומ, )משתנים(ידי הגדלת כמות השתן - על

  .חמוציות
  

 MAO )monoamine oxidaseיום לפחות בין נטילת מעכבי  14יש להמתין פרק זמן של 
inhibitors( ופרק זמן של כשבועיים שלושה בין נטילת פלואוקסטין  לבין נטילת אנאפרניל

)fluoxetine( לבין נטילת אנאפרניל.  
  

  :תופעות לוואי
תופעות . בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

תקופת  לאחר, במהלך הטיפול ויתכן שיחלפו, כלל טיפול רפואי-לוואי אלו אינן מצריכות בדרך
  .יש לפנות לרופא, ות או מטרידותאם התופעות נמשכ. הסתגלות לתרופה

  )מטופלים 10בכל  1ויות להשפיע על יותר ממטופל עש(תופעות לוואי שכיחות ביותר 
, רעד, טשטוש ראיה, עצירות, יובש בפה, תאבון מוגבר, חוסר מנוחה, סחרחורת, עייפות, נמנום

  .המיני וקשיים בתפקודעליה במשקל , הזעה, בחילה, כאב ראש
כלל -רךאך השפעה זו חולפת בד, עלול להגביר את תחושות החרדה אנפארניל, בתחילת הטיפול
  .תוך שבועיים

  .יש לפנות לרופא אם אחת או יותר מתופעות אלה משפיעה עליך באופן חמור
  

  )מטופלים 100מטופלים בכל  10עד  1עשויות להשפיע על (תופעות לוואי שכיחות 
התלהבות / התרגשות , הפרעות בשינה, ריכוז ירוד, דפיקות לב, אי שקט, חוסר התמצאות במרחב

עקצוץ בכפות הידיים תחושת או  חוסר תחושה, סיוטי לילה, פיהוקים,  יכרון ירודז, תוקפנות, יתר
סחרחורת לאחר שינוי שמלווה בנפילה בלחץ דם , התרחבות אישונים, גלי חום, כפות הרגלייםבאו 

, רגישות של העור לשמש ,שלשול, ביטניותהפרעות , הקאה, תנוחה פתאומי לישיבה או לעמידה
הרגשת , רגזנות ,צלצולים באוזניים ,טובלא טעם  ,חלב והפרשתחות בשדיים נפי, החמרה בדכאון

  ).כמו התבוננות מרחוק(ניתוק 
  .יש לפנות לרופא אם אחת או יותר מתופעות אלה משפיעה עליך באופן חמור

  
  )מטופלים 1,000מטופלים בכל  10עד  1עשויות להשפיע על (תופעות לוואי לא שכיחות 

  .םעלייה בלחץ הד, חום
  .יש לפנות לרופא אם אחת או יותר מתופעות אלה משפיעה עליך באופן חמור

  
  )מטופלים 10,000בכל  1עשויות להשפיע על פחות ממטופל (תופעות לוואי נדירות ביותר 

  .נשירת שיער, )או בכל חלק אחר בגוף/או בכפות הידיים ו/נפיחות בקרסוליים ו(בצקת 
תרופה מקבוצה זו סבירות גבוהה יותר לסבול משברים ומעלה הנוטלים  50למטופלים בגיל 

  .בעצמות
  .יש לפנות לרופא אם אחת או יותר מתופעות אלה משפיעה עליך באופן חמור

  
  ):שכיחות לא ידועה(תופעות לוואי נוספות שדווחו 
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 ;תנועות חוזרות ונישנות, תחושה של חוסר מנוחה פנימי וצורך הכרחי להיות בתנועה מתמדת
בדם ותסמונת ) הורמון(עלייה ברמת פרולקטין , פירוק שרירים, וניות וחסרות מטרהבלתי רצ

המתבטאת ; במוח, סרוטונין, טבעיה החומרתסמונת הנגרמת כתוצאה מעלייה ברמת (סרוטונין 
  ).הזעה מוגברת ודופק מהיר, עלייה בלחץ הדם, חום גבוה, שלשול, בלבול, בתסמינים כגון אי שקט

  .אם אחת או יותר מתופעות אלה משפיעה עליך באופן חמוריש לפנות לרופא 
  

  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
קישיון בנת יהפרעה במערכת העצבים המאופי, דברים שאינם קיימים ה שלאו שמיע הראי

זיהומים תדירים , )גרד או אדמומיות(תגובות עוריות , צהבת, הכרהב הפרעהחום גבוה ו, שרירים
 בלי/תגובות אלרגיות עם, )עקב ירידה במספר תאי הדם הלבנים(ום ובכאבי גרון שמלווים בח

אובדן , כאבי בטן חמורים, עליה בלחץ התוך עיני ,חוסר יכולת לתאם תנועות, שיעול וקשיי נשימה
עוויתות  ,חולשת שרירים או נוקשות שרירים, התכווצות שרירים פתאומית, תיאבון חמור

, קשיים בדיבור, )דפיקות לב, דופק מואץ(דופק מהיר או לא סדיר , תןקשיים בהטלת ש ,םשרירי
  .פרכוסים, הזיות, בלבול

  .ה באחת או יותר מתופעות אלה/יש לפנות לרופא באופן מיידי אם הנך חש
  

או אם חל שינוי בהרגשתך , בעלון זה צוינוה תופעות לוואי שלא /בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  .הרוקחעם או  עם הרופאעליך להתייעץ , הכללית

  
  :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים

  !ה/על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד
  .י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו/ראה

  
  :מינון

  .מינון לפי הוראות הרופא בלבד
  .על המנה המומלצתאין לעבור 

  .הרופא יחליט מהו המינון המתאים ביותר עבורך
אין לתת אנאפרניל לילדים  .תינוקותלו 5מתחת לגיל תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים 

הרופא יספק כל מידע מיוחד לגבי זהירות . ידי הרופא-ולמתבגרים אלא אם נרשם במיוחד על
  .במינון והצורך במעקב צמוד

  . תמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפליש להש
ולחזור ללוח שנשכחה בהקדם האפשרי מנה את היש ליטול , קצובהבזמן  מנהאם שכחת ליטול 
ך יהמשלדלג על המנה שנשכחה ויש ל, אם כמעט הגיע הזמן לנטילת המנה הבאה. הזמנים הרגיל

  ! ליטול שתי מנות ביחדבשום אופן אין  .בתוכנית הטיפול הרגילה
מטופלים קשישים צריכים בדרך כלל מינונים נמוכים יותר ממטופלים צעירים וממטופלים בגיל 

הרופא יספק כל מידע . הסבירות להופעת תופעות לוואי גבוהה יותר במטופלים קשישים. העמידה
  .מינון והצורך במעקב צמודזהירות במיוחד לגבי 

  
  :אופן השימוש

  ! אין ללעוס
  . נוזליםכמות גדולה של עם  הטבליה בשלמותהלבלוע את יש : ג"מ 75. ר.ס אנאפרניל 
  .אך אין ללעוס אותן ניתנות לחצייה הטבליות

  .ניתן ליטול אנאפרניל עם אוכל או בלי אוכל
  
  
  
  

  . ידי הרופא- עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על
התייעצות עם הטיפול בתרופה ללא את להפסיק לשנות או גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין 

  .רופא
אין לשנות . דרוש טיפול ממושך עם אנאפרניל כפייתית- רדניתוט הפרעהלטיפול בדכאון ולטיפול ב

יתכן שהרופא ימליץ על הפחתה הדרגתית  .או להפסיק את הטיפול בתרופה מבלי להוועץ ברופא
וכדי להפחית את הסיכון  ךרה במצבוזאת כדי למנוע החמ במינון בטרם הפסקה מלאה של הטיפול

  .נוחות- איותחושה כללית של  הבחיל, כאב ראש: כגון מהתרופה גמילה לתסמיני
  

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

  .י הרעלה/כך תמנע-ידי

  ?להצלחת הטיפולי לסייע /כיצד תוכל
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, חולים- י מיד לחדר מיון של בית/פנה, מן התרופהאם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד 
  .יתכן שיהיה צורך בטיפול רפואי .י אריזת התרופה אתך/והבא

; ריכוז ירוד; חמור נמנום: מספר שעות תוךכלל -של מנת יתר מופיעים בדרך התסמינים הבאים
ם ונוקשות אובדן קואורדינציה בשרירי; עצבנותוחוסר מנוחה ; איטי או לא סדיר, קצב לב מהיר

  .הקאות או חום; פרכוסים; ר נשימהקוצ; שרירים
  !ללא הוראה מפורשת מרופא אין לגרום להקאה

  .ת היא עלולה להזיק/בחולה אחר ;תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך
  .שכניך או מכריך, תרופה זו לקרוביך תיתןאל 

  .תרופה ת/נוטל שהינך בכל פעםהתווית והמנה  את י/בדוק! אין ליטול תרופות בחושך
  .ה להם/יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק

  
  :אחסנה

  .יש לאחסן באריזה המקורית. ויבשבמקום קריר 
הינו מסוכן במיוחד  מינון יתר של תרופה זו. של ילדיםומתחום ראייתם ק מהישג ידם יהרחיש ל

  .בילדים צעירים
נא לשים לב . פה מוגבלת בלבדתרופות נשמרות לתקו, האחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

  . עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! לתאריך התפוגה של התכשיר
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  

  :רישום התרופה' מס
  108 06 24600 00: ג"מ 25 אנאפרניל
  053 91 26407 00: ג"מ 75 .ר.ס אנאפרניל

  
  איטליה, .א.פ.ס נוברטיס פארמה :היצרן
  שוויץ, בזל, י'גיי נוברטיס פארמה אעבור 

  
  .פתח תקוה, 36שחם ' רח, י'נוברטיס פארמה סרויסס איי ג: בעל הרישום


