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עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו 1986 -
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ריווטריל

 2.5מ"ג/מ"ל
טיפות

הרכב:
 1מ"ל ריווטריל מכיל:
קלונאזפאם  2.5מ"ג
* למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה פרק " - 6מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם 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 להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
מידע חשוב לעיונך
• הקפדה על הנחיות הרופא (מינון ,אופן השימוש ומשך הטיפול)
מגדילה את הסיכוי להצלחת הטיפול .בכל מקרה אין להפסיק את
הטיפול ללא התייעצות עם הרופא המטפל .אנא עיין בפרקים 2
ו 4 -למידע בטיחותי מורחב.
• אין להניק במהלך השימוש בתרופה .יש להיוועץ ברופא בטרם
השימוש בתרופה אם הנך בהיריון .למידע אודות היריון והנקה יש
לעיין בפרק  2סעיף "היריון והנקה".
Clonazepam 2.5 mg

 )1למה מיועדת התרופה?
התרופה מיועדת לטיפול באפילפסיה (מחלת הנפילה) או בחרדה.
קבוצה תרפויטית:
ריווטריל שייך לקבוצת תרופות הנקראת בנזודיאזפינים.

 )2לפני שימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם:
• הנך מניקה.
• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים
הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק " - 6מידע נוסף").
• הנך סובל מאי-ספיקה נשימתית חמורה או מאי-ספיקה כבדית
חמורה.
• הנך סובל מהתקף גלאוקומה של זווית צרה.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת
הטיפול:
• אם הנך סובל מאטקסיה (מחלה במערכת העצבים המרכזית המתאפיינת
ברעד ,הליכה לא יציבה ,דיבור לא ברור או תנועות עיניים מהירות).
• בקרב מטופלים הסובלים מהרעלה חריפה של אלכוהול או סמים.
• אם הנך צורך אלכוהול באופן קבוע או אם הנך צורך סמים או אם
יש לך עבר של התמכרות לאלכוהול או לסמים.
• אם יש לך נזק חמור בכבד (כגון :שחמת של הכבד) או פגיעה
בתפקוד הכליות.
• אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד העיניים (כגון
גלאוקומה).
• אם הנך סובל ממחלת ריאות (כגון מחלת ריאות חסימתית כרונית
[ )]COPDאו ממחלה בכבד או אם הנך מטופל בנוסף לריווטריל
בתרופות נוספות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית או
בתרופות לטיפול באפילפסיה  -ייתכן והרופא יצטרך להתאים לך
באופן מיוחד את המנה של ריווטריל.
• אם היו בעברך ניסיונות אובדניים או אם הנך סובל או סבלת בעבר
מדיכאון.
• אם הנך סובל ממחלת דם מסוג פורפיריה (.)porphyria
• שימוש ממושך בריווטריל עלול לגרום לתלות! סיכון זה עולה ככל
שהמינון גבוה יותר ומשך הטיפול ארוך יותר ,ובמטופלים עם עבר
של התמכרויות .במידה והתפתחה תלות ,הפסקת הטיפול חייבת
להיעשות בהדרגתיות כדי להימנע מתסמיני גמילה (ראה פרק - 4
"תופעות לוואי").
• יש להימנע משתיית אלכוהול או מטיפול בו זמני בתרופות המדכאות
את מערכת העצבים בזמן הטיפול בריווטריל .שילוב זה עלול להגביר
את תופעות הלוואי של ריווטריל (כגון :השפעה מרדימה חמורה,
דיכוי לבבי או נשימתי).
• יש להפסיק באופן הדרגתי את הטיפול בריווטריל .הפסקה פתאומית
של הטיפול בריווטריל ,כמו כל התרופות לטיפול באפילפסיה ,עלולה
לגרום להופעת התקפים אפילפטיים קשים.
• חשוב מאוד להיות במעקב רפואי בעת הטיפול בתרופה ,בייחוד
מטופלים עם עבר של ניסיונות אובדניים או עבר של דיכאון.
• אם הנך נוטל את התרופה והנך חש דיכאון ,מחשבות אובדניות או
רצון להזיק לעצמך  -פנה לרופא מיד!
• אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על
כך לרופא לפני נטילת התרופה.
• קשישים :בקרב מטופלים קשישים יש להעלות מינון בליווי מעקב
רפואי קפדני .בנוסף אצל מטופלים אלו ,מאחר והתרופה פוגעת
בערנות מומלץ להישמר בעת הליכה בשל סיכון גבוה יותר למעידות
ולשברים.
• ילדים :ריווטריל עלול להגביר את ייצור הרוק והליחה בקרב ילדים.
יש לשים לב כי לא תהיה חסימה של דרכי האוויר.
ריווטריל ותרופות נוספות
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:
• תרופות לטיפול באפילפסיה כגון פניטואין ,פנובארביטאל ,ואלפרואט
וקארבאמאזפין .תרופות אלו עלולות להגביר את קצב פירוק התרופה
וכך לקצר את משך פעולתה.
• שילוב של ואלפרואט עם ריווטריל עלול לגרום להתקף אפילפטי.
• תרופות וחומרים המדכאים את מערכת העצבים המרכזית (אלכוהול,
תרופות להרגעה ,לשינה וכדומה).
• תרופות אשר משפיעות על פעילות אנזימי הכבד כגון סימטידין,
אשר עלול להאט את קצב פירוק התרופה וכך להאריך את משך
פעילותה או ריפאמפיצין אשר עלול להגביר את קצב פירוק התרופה
וכך לקצר את משך פעולתה.
ניתן לשלב ריווטריל עם תרופות נוספות לטיפול באפילפסיה ותרופות
המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית ,אולם יש להתאים את המינון של
כל תרופה כדי להימנע מהצטברות תופעות לוואי של מספר תרופות.
שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
יש להימנע משתיית אלכוהול בזמן הטיפול בריווטריל ,זאת מאחר
והאלכוהול עלול להגביר את תופעות הלוואי של ריווטריל.
היריון והנקה
אין להשתמש בתרופה זו אם הנך בהיריון או חושבת שייתכן שאת
בהיריון ,אלא אם כן הורה לך הרופא.
אין להשתמש בתרופה זו בהנקה .אם ישנה התוויה המחייבת שימוש
בריווטריל ,יש להפסיק את ההנקה לפני התחלת נטילת התרופה.
נהיגה ושימוש במכונות
אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות בזמן השימוש בתרופה מאחר
והשימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות ,במיוחד במהלך ימי הטיפול
הראשונים .באשר לילדים ,יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים
בקרבת הכביש וכדומה.

 )3כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא .עליך לבדוק עם הרופא או
הרוקח אם אינך בטוח.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אוכלוסיות מיוחדות
מטופלים קשישים :העלאת המינון תעשה בליווי מעקב רפואי קפדני.
מטופלים עם הפרעה בתפקוד הכליה והכבד :אין מידע על הבטיחות
והיעילות של קלונאזפאם.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אופן השימוש:
אין לטפטף ישירות מן הבקבוק לפה .יש לתת את הטיפות בכפית,
ניתן למהול במים ,תה או מיץ.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד
לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
תסמינים של מינון יתר כוללים נמנום ,הפרעה בקואורדינציה ,חוסר
שליטה בשרירים (רעד והליכה לא יציבה) פגיעה ביכולת הדיבור,
תנועות עיניים מהירות.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש ,יש ליטול מנה מיד כשנזכרת;
אך 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.
הורדת המינון או הפסקת הטיפול חייבת להיעשות בהתאם להנחיית
הרופא ובאופן הדרגתי .הפסקה פתאומית של הטיפול בריווטריל ,כמו כל
התרופות לטיפול באפילפסיה ,עלולה לגרום להופעת התקפים אפילפטיים
קשים ולהופעת תסמיני גמילה (ראה פרק " - 4תופעות לוואי").
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל
תרופה .הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא
או ברוקח.

 )4תופעות לוואי

כמו בכל תרופה ,השימוש בריווטריל עלול לגרום לתופעות לוואי
בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.
ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש לפנות לרופא מיד במקרים הבאים:
• אם הנך סובל מתגובות אלרגיות (לא שכיח) :תגובה אלרגית פתאומית
וחמורה לחומר הפעיל קלונאזפאם (שוק אנפילקטי); פריחה או גרד,
נפיחות פתאומית של הגרון ,הפנים ,השפתיים והפה ,אשר עלולה
לגרום לקשיים בבליעה או בנשימה; נפיחות פתאומית של הידיים,
הרגליים או הקרסוליים.
• כשל לבבי (כולל דום לב).
• אם חווית עוויתות מסוג שאינך מכיר.
• אם חווית נטייה להתפרצות ,רגזנות ,תוקפנות ,סערת רוחות ,עצבנות,
עוינות ,חרדה ,הפרעות בשינה ,סיוטים וחלומות מוחשיים.
בעת שימוש ממושך בריווטריל עלולים להופיע תסמיני גמילה ,בעיקר
בשימוש במינון גבוה או במקרה שמורידים מינון במהירות או מפסיקים
טיפול בבת אחת .תסמיני הגמילה כוללים רעד ,הזעה ,עצבנות ,חוסר
מנוחה ,מתח ,בלבול ,הפרעות שינה ,חרדה ,כאבי ראש ,כאבי שרירים
והתקפים אפילפטיים.
תופעות לוואי נוספות
קושי בריכוז ,חוסר מנוחה ,בלבול ,חוסר התמצאות ,דיכאון ,זיהום
בדרכי הנשימה העליונות ,סינוסיטיס ,תנועות לא רצוניות ,אובדן הכרה,
קושי בביצוע תנועות מהירות ופגיעה בקואורדינציה ,עיניים מזוגגות,
חולשה בצד אחד של הגוף ,הזיות ,היסטריה ,עלייה או ירידה בחשק
המיני ,אובדן חלקי או מלא של קשר עם המציאות ,גודש בחזה,
הפרשה מוגברת בדרכי הנשימה העליונות ,שיעור יתר ,אובדן או
עלייה בתאבון ,לשון מחופה (לבנה) ,עצירות ,שלשול ,יובש בפה,
כאב בחניכיים ,כאב בעת הטלת שתן ,צורך בהטלת שתן בלילה,
אצירת שתן ,כאבי שרירים ,התייבשות ,הדרדרות במצב הכללי ,חום,
הגדלת בלוטות לימפה ,שינויים במשקל הגוף ,אנמיה ,לויקופניה (ירידה
במספר תאי דם לבנים [לויקוציטים] בדם) ,אאוזינופיליה (עלייה במספר
אאוזינופילים בדם [תאים השותפים לתגובה חיסונית]) ,הגדלת כבד,
עלייה זמנית באנזימי כבד.
ישנוניות ,האטה בתגובות ,רפיון שרירים ,חולשה בשרירים ,חוסר
שליטה בשרירים (רעד והליכה לא יציבה) ,סחרחורת ,עייפות  -תופעות
אלו די שכיחות וחולפות בדרך כלל במהלך הטיפול או עם הורדת
המינון .ניתן להימנע מתופעות אלה באופן חלקי על ידי העלאה
הדרגתית של המינון.
בטיפול ממושך או במינון גבוה עלולות להופיע תופעות לוואי הפיכות
כגון :פגיעה ביכולת הדיבור ,פגיעה בקואורדינציה ,חוסר שליטה בשרירים
(רעד והליכה לא יציבה) ,ריצוד עיניים ,שכחה שיכולה להיות מלווה
בהתנהגות שאינה הולמת ,ראייה כפולה.
בסוגים מסוימים של אפילפסיה תיתכן עלייה בתדירות ההתקפים
במהלך טיפול ממושך.
דיכוי נשימתי עלול להתרחש .ניתן להימנע על ידי התאמה זהירה
של המינון.
נפילות ושברים .הסיכון גובר במטופלים הנוטלים במקביל חומרי הרגעה
(כולל משקאות אלכוהוליים) וכן במטופלים קשישים .מאחר והתרופה
פוגעת בערנות מומלץ להישמר בעת הליכה.
תופעות לוואי שדווחו באופן נדיר :כאבי ראש ,בחילות ,בעיות בוושט
ובקיבה ,סרפדת (אורטיקריה) ,גרד ,פריחה ,נשירת שיער זמנית,
שינוי בפיגמנטציה ,אובדן החשק המיני ,בעיות בזקפה ,בגרות מינית
מוקדמת ,קשיים בהחזקת שתן ,ירידה במספר טסיות הדם (מעורבות
בתהליך קרישת הדם).
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או כאשר אתה סובל מתופעת
לוואי שלא הוזכרה בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.
תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:
על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל
תרופה נוספת הניתנת לילד!
בילדים התכשיר עלול לגרום להפרשת יתר של רוק או ליחה מדרכי
הנשימה .לפיכך ,יש להשגיח על נשימה חופשית של הילד.
דווחו מקרים של הקדמת הבגרות המינית .תופעה זו חולפת עם
הפסקת הטיפול.

 )5איך לאחסן את התרופה?

• 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. dateהמופיע
על גבי האריזה והבקבוק .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון
של אותו חודש.
• אין לאחסן בטמפרטורה העולה על  .25oCיש לאחסן את הבקבוק
כשהוא ניצב ישר.
• ניתן להשתמש בתרופה עד  120ימים מיום פתיחתה.
• בכל מקרה של ספק ,עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
• אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

 )6מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל ,התרופה מכילה גם:

Peach flavour, Saccharin sodium, Brilliant Blue FCF (E133),
Acetic acid glacial, Propylene glycol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה :התרופה ריווטריל משווקת
כטיפות צלולות בצבע כחול המיועדות לבליעה .כל אריזה מכילה
בקבוק אחד ובו  10מ"ל של טיפות ריווטריל.
יצרן :רוש  ,S.p.A.איטליה.
בעל הרישום :רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ ,ת.ד ,6391
הוד השרון .4524079
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות באוגוסט .2013
מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
061.31.21476.00
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח
בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת לבני
שני המינים.

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE
PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed with a doctor’s prescription only

Rivotril®
2.5 mg/ml
Drops
Composition:
1 ml of Rivotril contains:
Clonazepam 2.5 mg
* For information regarding inactive ingredients, see section
6 - "Further Information".
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 for the treatment of 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.
Important information for your review
• Following the doctor's instructions (dosage, instructions for use
and duration of treatment) increases the chance of treatment
success. In any case, do not discontinue treatment without
consulting with the attending doctor. Please read sections 2
and 4 for detailed safety information.
• Do not breastfeed when using the medicine. Consult the doctor
before using the medicine if you are pregnant. For information
regarding pregnancy and breastfeeding, read section 2,
subsection "Pregnancy and breastfeeding".
1) WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?
The medicine is intended for treatment of epilepsy or anxiety.
Therapeutic group:
Rivotril belongs to a group of medicines called benzodiazepines.
2) BEFORE USING THE MEDICINE
Do not use the medicine if:
• you are breastfeeding.
• you are sensitive (allergic) to the active ingredient or to any of
the other ingredients contained in the medicine (see section
6 - "Further Information").
• you are suffering from severe respiratory failure or from severe
liver failure.
• you are suffering from a narrow-angle glaucoma attack.
Special warnings regarding use of the medicine
Do not use the medicine without consulting the doctor before
commencing treatment:
• if you are suffering from ataxia (a disease of the central nervous
system characterised by tremor, unsteady gait, slurred speech
or rapid eye movements).
• in patients suffering from acute intoxication by alcohol or
drugs.
• if you regularly drink alcohol or if you take drugs or if you have
a history of alcohol or drug addiction.
• if you have severe liver damage (e.g., cirrhosis of the liver) or
impaired kidney function.
• if you are suffering, or have suffered in the past, from impaired
function of the eyes (e.g., glaucoma).
• if you are suffering from a lung disease (e.g., chronic obstructive
pulmonary disease [COPD]) or from a liver disease or if you are
being treated, in addition to Rivotril, with additional medicines
affecting the central nervous system or with medicines for
treatment of epilepsy - the doctor may need to adjust the dose
of Rivotril for you individually.
• if you have ever attempted suicide or if you are suffering, or have
suffered in the past, from depression.
• if you suffer from a blood disease called porphyria.
• prolonged use of Rivotril may cause dependence! This risk
increases with higher dosages and longer durations of treatment,
and in patients with a history of addictions. If dependence
develops, discontinuation of treatment must be done gradually
to avoid withdrawal symptoms (see section 4 - "Side Effects").
• during the course of treatment with Rivotril, abstain from drinking
alcohol or from concomitant treatment with medicines that
depress the nervous system. This combination may increase
the side effects of Rivotril (e.g., severe hypnotic effect, cardiac
or respiratory depression).
• discontinue Rivotril treatment gradually. Abrupt discontinuation
of Rivotril treatment, as with all medicines to treat epilepsy, may
cause the occurrence of severe epileptic attacks.
• it is very important to be under medical surveillance during the
course of treatment with the medicine, especially patients with
a history of suicide attempts or depression.
• if you are taking the medicine and feel depressed, have
suicidal thoughts or want to hurt yourself - refer to the doctor
immediately!
• if you are sensitive to any food or medicine, inform the doctor
before taking the medicine.
• Elderly: In elderly patients, the dosage should be increased under
strict medical supervision. In addition, since the medicine impairs
alertness, these patients should be careful when walking, due to
the higher risk of falls and fractures.
• Children: Rivotril may increase the production of saliva
and phlegm in children. Pay attention that there is no airway
obstruction.
Rivotril and other medicines
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 the pharmacist if you are taking:
• medicines for treatment of epilepsy, such as phenytoin,
phenobarbital, valproate and carbamazepine. These medicines
may increase the rate of breakdown of the medicine, thereby
shortening its duration of activity.
• a combination of valproate with Rivotril may cause an epileptic
attack.
• medicines and substances that depress the central nervous
system (alcohol, sedatives, hypnotics, etc.).
• medicines that affect liver enzyme activity, such as cimetidine,
which may slow the rate of breakdown of the medicine, thereby
extending the duration of its activity, or rifampicin, which
may increase the rate of breakdown of the medicine, thereby
shortening its duration of activity.
Rivotril can be combined with other antiepileptics and medicines
affecting the central nervous system; however, the dosage of each
medicine must be adjusted to prevent accumulation of side effects
of multiple drugs.
Use of the medicine and alcohol consumption
Abstain from drinking alcohol during the course of treatment with
Rivotril, since alcohol may increase the side effects of Rivotril.
Pregnancy and breastfeeding
Do not use this medicine if you are pregnant or think you may be
pregnant, unless the doctor has instructed otherwise.
Do not use this medicine when breastfeeding. If there is an indication
requiring use of Rivotril, stop breastfeeding before commencing
treatment with the medicine.
Driving and use of machines
Do not drive or operate dangerous machines when using the
medicine, since use of this medicine may impair alertness, especially
during the first few days of treatment. Children should be cautioned
about riding bicycles or playing near the street and the like.
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.

The dosage and treatment regimen will be determined by the
doctor only.
Special populations
Elderly patients: Increasing the dosage should be performed under
strict medical supervision.
Patients with impaired kidney and liver function: There is no
information regarding the safety and efficacy of clonazepam.
Do not exceed the recommended dose.
Directions for use:
Do not drip directly from the bottle into the mouth. The drops
should be given in a spoon. The drops can be diluted in water,
tea or juice.
If you took an overdose 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.
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by
the doctor!
Symptoms of overdose include drowsiness, impaired coordination,
lack of muscle control (tremor and unsteady gait), impaired ability
to speak, rapid eye movements.
If you forget to take this medicine at the required time, take a dose
as soon as you remember; but never take two doses together!
Adhere to the treatment regimen recommended by the doctor.
Even if there is an improvement in your health, do not discontinue
treatment with the medicine without consulting the doctor or
pharmacist.
Lowering the dosage or discontinuing treatment must be done in
accordance with the doctor's instructions and gradually. Abrupt
discontinuation of Rivotril treatment, as with all antiepileptics, may
cause the occurrence of severe epileptic attacks and withdrawal
symptoms (see section 4 - "Side Effects").
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 any further questions regarding use of the medicine,
consult the doctor or pharmacist.
4) SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Rivotril 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.
Refer to the doctor immediately in the following cases:
• If you suffer from allergic reactions (uncommon): a sudden and
severe allergic reaction to the active ingredient clonazepam
(anaphylactic shock); rash or itching, sudden swelling of the
throat, face, lips and mouth, which may cause swallowing and
breathing difficulties; sudden swelling of the hands, legs or
ankles.
• Cardiac failure (including cardiac arrest).
• If you experienced types of convulsions with which you are
unfamiliar.
• If you experienced a tendency for outbursts, irritability,
aggressiveness, flared temper, nervousness, hostility, anxiety,
sleep disturbances, nightmares and vivid dreams.
During prolonged use of Rivotril, withdrawal symptoms may
occur, especially when using a high dosage or when the dosage
is reduced quickly or treatment is stopped abruptly. Withdrawal
symptoms include tremor, sweating, nervousness, restlessness,
tension, confusion, sleep disturbances, anxiety, headache, muscle
pain and epileptic attacks.
Additional side effects
Difficulty concentrating, restlessness, confusion, disorientation,
depression, upper respiratory tract infection, sinusitis, involuntary
movements, loss of consciousness, difficulty performing rapid
movements and impaired coordination, glazed eyes, weakness on
one side of the body, hallucinations, hysteria, increased or decreased
libido, partial or full loss of touch with reality, chest congestion,
increased secretion in the upper respiratory tract, hirsutism, loss of
or increased appetite, furred (white) tongue, constipation, diarrhoea,
dry mouth, gum pain, pain when urinating, need to urinate at
night, urinary retention, muscle pain, dehydration, deterioration
of general state, fever, enlarged lymph nodes, changes in body
weight, anaemia, leukopaenia (decreased number of white blood
cells [leukocytes] in the blood), eosinophilia (increased number of
eosinophils [cells which participate in the immune response] in the
blood), enlarged liver, temporary increase in liver enzymes.
Sleepiness, slowed reactions, floppy muscles, muscle weakness,
lack of muscle control (tremor and unsteady gait), dizziness,
tiredness - these side effects are relatively common and usually
disappear during the course of treatment or on the reduction of the
dosage. These side effects can be partially avoided by gradually
increasing the dosage.
During long-term or high-dosage treatment reversible side effects,
such as impaired ability to speak, impaired coordination, lack of
muscle control (tremor and unsteady gait), jerky eye movements,
amnaesia, which may be associated with inappropriate behaviour,
double vision may occur.
During prolonged treatment, an increase in the frequency of attacks
may occur for certain types of epilepsy.
Respiratory depression may occur. This can be avoided by careful
adjustment of the dosage.
Falls and fractures. The risk rises in patients concomitantly taking
sedatives (including alcoholic beverages) and in elderly patients.
Since the medicine impairs alertness, it is recommended to be
careful when walking.
Side effects which have been rarely reported: headache, nausea,
problems with the esophagus and stomach, hives (urticaria), itching,
rash, temporary hair loss, pigmentation changes, loss of libido,
erectile dysfunction, early puberty, difficulty retaining urine, decreased
platelet (involved in the blood coagulation process) count.
If one of these side effects worsens, or if you suffer from a side
effect not listed in the leaflet, consult with the doctor.
Side effects and drug interactions in children and infants:
Parents must inform the attending doctor about any side effect, as
well as any additional medicines being taken by the child!
In children, the preparation may cause increased production of
saliva or phlegm in the airways. Therefore, airway patency should
be assured in the child.
Cases of earlier puberty have been reported. This effect disappears
when treatment is stopped.
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 and bottle. The expiry date refers to
the last day of that month.
• Do not store at a temperature that exceeds 25°C. Store the bottle
in an upright position.
• After first opening, the medicine can be used for up to 120
days.
• In any case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the
medicine to you.
• Do not store different medications in the same package.
6) FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredient, the medicine also contains:
Peach flavour, Saccharin sodium, Brilliant Blue FCF (E133), Acetic
acid glacial, Propylene glycol.
What does the medicine look like and what are the contents of the
package: Rivotril is sold as clear, blue drops meant for swallowing.
Each package contains a bottle with 10 ml of Rivotril drops.
Manufacturer: Roche S.p.A., Italy.
License holder: Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd., P.O.B. 6391,
Hod Hasharon 4524079.
This leaflet was checked and approved by the
Ministry of Health in August 2013.
Registration number of the medicine in the
National Drug Registry of the Ministry of Health:
061.31.21476.00

