
 
 

  2010לאוגוסט  19, אדרונקסעלון לצרכן 

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

  תרופה זו חייבת במרשם רופא
  

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

  

  אדרונקס
  טבליות

 
  :כל טבליה מכילה :הרכב 
  4mg )Methanesulphonate Reboxetine (as  

             
  :חומרים בלתי פעילים

Cellulose microcrystalline; dibasic calcium phosphate dihydrate; crospovidone; silicon dioxide; magnesium 
stearate 

 
  :קבוצה תרפויטית

   NRI סלקטיביים מעכבי ספיגה מחדש של נוראפינפרין
  

   :פעילות רפואית
 .תרופה לטיפול בדיכאון

  
  ?מתי אין להשתמש בתרופה

 .אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
  ).MAO(מונואמינואוקסידז  חוסמיכאון מסוג ייום לאחר מתן תרופות נגד ד 14אין להשתמש בתרופה בו זמנית או תוך 

 .18תרופה זו איננה מיועדת לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 
  

  :ה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול במקרים הבאיםאין להשתמש בתרופ
  .הינך בהריון או מניקה אם

הגדלת בלוטת מ, מערכת השתן/הכליה, הכבד, )כגון גלאוקומה(העיניים , ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב/אם הינך סובל
 מחשבות אובדניות או רצון לפגוע בעצמךבעבר לך היו או  לך  אם יש, היסטוריה של פרכוסיםמ ,לחץ דם נמוךמ, )פרוסטטה(הערמונית 

  .מאפיזודות מאניותת /אם הינך סובלת, ")אזהרות"ראה גם ב (
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
  יש לנקוט זהירות בנהיגה ברכב ובהפעלת מכונות מסוכנות, כמו בכל תרופה מסוג זה, בעת לקיחת אדרונקס

                
  :אזהרות
  .כך לרופא לפני נטילת התרופה-עליך להודיע על, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/נך רגישאם הי

  
  .התרופה מורגשתמשך עד שההשפעה נוגדת הדיכאון של מחשבות אובדניות שכיחות במטופלים הסובלים מדיכאון והן עלולות להי
. וכדומה תוקפנות, מחשבות אובדניות, הגברת הדיכאון :וןכגמומלץ כי המטופלים ובני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים התנהגותיים 

  . 18-25יש להקפיד הקפדה יתרה על המלצה זאת במטופלים צעירים בגילאים . במידה וחלו שינויים כאלה יש לפנות מיידית לרופא
  

 ניסיונותעות לוואי כגון נצפתה עליה בתופ, אשר לקחו תרופות נוגדות דיכאון 25מתבגרים ובמבוגרים צעירים עד גיל ב, בילדים
אם הרופא . למרות זאת הרופא שלך יכול לרשום לך תרופה זו כאשר הוא חושב שזה לטובתך. מחשבות אובדניות ועוינות, התאבדות

עליך לדווח לרופא שלך אם הופיעו חלק מתופעות . י חזרה לרופא/פנה - ת לשוחח איתו/ה מעוניין/רשם לך את התרופה הזאת ואת
, התבגרות, אין נתונים לגבי השפעות ארוכות טווח מהיבט הבטיחות ביחס לגדילה והתפתחות. רטו או שהן הוחמרולוואי שפו

   .התנהגות קוגניטיבית והתפתחות התנהגותית בקבוצת גיל זו

 
  :תגובות בין תרופתיות

 ,זה עתה טיפול בתרופה אחרתאו אם גמרת  כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל
במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות , תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי

  :הבאות
 נוספותתרופות , )ומאלחשים מקומיים אחרים לידוקאין ,לוראזפאם ,מתדון: כגון(תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית 

תרופות להורדת , ) נפאזאדון, ליתיום, פלובוקסאמין-כגון MAO, SSRIחוסמי , תרופות ממשפחת הטריציקליים: כגון( נגד דיכאון
תרופות אנטי , כלורפרומזין, דיפירידמול  ,)כגון פלקאיניד(תרופות לטיפול בלב , )ומשתנים אלפרנולול, פרופרנולול: כגון(לחץ דם 

תרופות  ,)אריתרומיצין: כגון(דים יולהמקרתרופות אנטיביוטיות ממשפחת , )קטוקונזול: כגון( םפטרייתיות ממשפחת האזולי
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חומצה אמינית  - טריפטופן, טרמדול לטיפול בכאב, תכשירים המכילים טריפטנים כגון תרופות למיגרנה, ממשפחת הארגוט
  .ציקלוספורין, תמיסות עירוי להזנה ותוספי מזון, המופיעה במזונות

 
  :תופעות לוואי

  :בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
או לחץ דם  ירידה בלחץ דם, דפיקות לב מהירות שינויים בקצת הלב או, )ורטיגו(תחושת סחרור קשה  ,סחרחורת, הזעה, נדודי שינה

הפרעות , )דלקת בדרכי השתן, ריקון חלקי של השלפוחית, אצירת שתן: כגון(הפרעות במערכת השתן , ירידה ברמת נתרן בדם, גבוה
, יובש בפה, כאב ראש, )או בעת קיום יחסי מין כאב באשכים, כאב או עיכוב בזמן שפיכה, אונות-אין: כגון(במערכת המין הגברית 

שינוי צבע  ,תחושת קור בגפיים, ד הראיההפרעות במיקו, תחושת נימול ,הזעה ,צמרמורת, חוסר תאבון, הקאות, בחילות, עצירות
  .תגובה אלרגית כגון פריחה אובדן תחושה, הזיות, חרדה, חוסר שקט, התנהגות תוקפנית ,האצבעות

  .יתכנו שינויים ברמות הנתרן והאשלגן בדם
  .להתייעץ עם הרופא מידאו אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך , ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  
  :מינון

  .אין לעבור על המנה המומלצת. מינון לפי הוראות הרופא בלבד
  .ותינוקות 18מתחת לגיל ומתבגרים תרופה זו אינה מיועדת לילדים 

  .ידי הרופא המטפל-יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על
  !אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד;  מיד כשנזכרתאם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה 

                    
  :אופן השימוש

  .יש לבלוע את התרופה עם מעט מים!  אין ללעוס
  . ניתן לחצות את הטבליה במקרה הצורך

  
     ************************************  

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

  .יתכן ויחלפו מספר שבועות בטרם תרגיש שיפור בהרגשתך .ידי הרופא-עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על

בלי להיוועץ אין לשנות את המינון מ .גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא
הפסקה . במינון התרופה, לאורך מספר שבועות, מומלץ כי תתבצע ירידה הדרגתית, יפול בתכשירתקופת הט כאשר מסתיימת. ברופא

  .פתאומית של שימוש בתכשיר עלולה להביא לחזרת המחלה
  

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

  .י אריזת התרופה איתך/חולים והבא-י מיד לחדר מיון של בית/פנה, טלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופהאם נ
  !ללא הוראה מפורשת מרופא אין לגרום להקאה

  . ת היא עלולה להזיק/בחולה אחר; תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך
  .שכניך או מכריך, י תרופה זו לקרוביך/אל תיתן
  .ת תרופה/שהינך נוטל בכל פעםי התווית והמנה /בדוק !תרופות בחושךאין ליטול 

  .ה להם/י משקפיים אם הינך זקוק/הרכב
                    

  :אחסנה
  . 25C0 -מתחת ל

בכל !  נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר.  תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
  .ך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופהעלי, מקרה של ספק

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  

  113.94.29592 :רישום התרופה' מס
  
 איטליה ,.א.פ.פרמציה ס  :יצרן

 
  46725הרצליה פיתוח , 9שנקר , מ"פייזר פרמצבטיקה ישראל בע :בעל הרישום

  
  
  


