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

 
 

 פריקאט  
   השריר  לתוך להזרקה  תמיסה

 
 

    הרכב:
 .ל"מ 1 מכילה אמפולה כל
 : מכיל ל"מ 1 כל

 דקנואט) מ"ג הלופרידול 141.04אקווילנטי ל מ"ג ( 100הלופרידול 
Haloperidol 100 mg (equivalent to 141.04 mg haloperidol decanoate)  

 
 

 . "מידע נוסף" - 6 סעיףו "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" 2סעיף ראה   חומרים בלתי פעילים:
 
 

 ה ת נוספות, פנ . עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלובתרופה  בטרם תשתמשבעיון את העלון עד סופו    קרא
 אל הרופא או אל הרוקח. 

 להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה. עביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק  במחלתך. אל תשמה לטיפול תרופה זו נר
 . התרופה אינה מיועדת לילדים

 
 

 למה מיועדת התרופה?. 1
 .סכיזופרניה  בחולי תיאחזק טיפול 

 
 פחת הבוטירופנונים. קבוצה תרפויטית: אנטי פסיכוטים ממש

 
 פה רושימוש בתהלפני  .2
 

 : בתרופהמש להשת אין 
 וסף". נ"מידע    - 6 סעיף  הרא –תרופה אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה הרגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל   הנך •
 . באופן לא רגילהתגובות שלך נעשות איטיות  אוסביבך אתה פחות מודע לדברים  •
 .פרקינסון תחל ממ סובל נךה •
 . )’Lewy body dementia‘( עם גופיפי לוי  (שיטיון) מסוג דמנציה יש לך דמנציה •
 . Progressive Supranuclear Palsy (PSP) -יש לך מחלה עצבית ניוונית של המוח  •
  המדגימה ממצא חריג בתרשים הלב    בקצב  אחרת  הבעי  כל   או,  מוארך  QT  המכונה תסמונת מקטע  יש לך הפרעה לבבית •

ECG )(אלקטרוקרדיוגרמה . 
   לך התקף לב לאחרונה. יש לך אי ספיקת לב או היה  •
 .במיוחד איטי לב  קצב או  קצב מהפרעות ,בעבר  סבלת  או סובל, נךה •
 .הלב קצב על המשפיעות מסוימות ותופ תר  לוקח נךה •
   . אשר לא טופלה ,בדם ןגאשל  נמוכה של ה רמיש לך  •
 basal ganglia.  הנקרא במוח  חלק על  המשפיעה ממחלה סובל נךה •
עם • ביחד  ליטול  שאין  תרופות  של  ברשימה  המופיעות  התרופות  אחת  את  נוטל  בין  פריקאט  אתה  "תגובות  -(ראה 

 . )תרופתיות" 
 

 .התכשיר נטילת   לפני  ברופא  היוועץ, חבטו אינך אם . לך  נוגע  מעלה מהרשומים אחד אם זו פהבתרו  להשתמש  אין
 
 זהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופהא

 תופעות לוואי חמורות 
  נוירולפטית תסמונת' הנקראת חמורה לוואי ותופעת הגפיים או  הגוף תנועות  על  בשליטה לבעיות, בלב  לבעיות לגרום  עלול  פריקאט

  נוטל  שאתה בעת חמורות לוואי  לתופעות  מודע להיות  עליך. דם  ולקרישי חמורות אלרגיות לתגובות  לגרום  גם יכול  הוא'. רהאיממ
 . 4 בסעיף' חמורות לוואי   תופעות' ראה  .דחוף רפואי   לטיפול להזדקק עשוי  שאתה מכיוון  פריקאט

 
 אנשים קשישים ואנשים עם דמנציה (שטיון)

   .פסיכוטיות-ת אנטי הנוטלים תרופובאנשים קשישים עם דמנציה  ושבץמוות  י במקר קטנהדווחה עליה 
 

 :הטיפול  לתהתח לפני להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופאאין  



 או ברגליים דם קרישי הופעת .זו בעיהמ סבל או סובל ךחתמשפ  מבני אחד אם או דם מקרישי בעבר שסבלת וא  בלוס  אם אתה
 .בסכיזופרניה לטיפול  בתכשירים המטופלים חולים אצל אירעה בריאות

 : מ בעבר סבלת או סובל נךה אם
  מישהו  ,לב בעיות של משפחתית היסטוריה קיימת  אם או לת לב,נטילת תרופות לטיפול במחקצב פעימות לב איטי,  ,לב בעיות •

   לב  מבעיות פתאומי באופן מת שלך הקרובה שפחהמה  מבני
   .מטופל שאינו דיכאון  •
 חש סחרחורת בעת מעבר למצב ישיבה או עמידה. שהנך לחץ דם נמוך, או  •
 . בכך פלט ל איךהרופא שלך יחליט בדם.   )או אלקטרוליט אחר(נמוכה של אשלגן או מגנזיום  רמה •
  .בבלוטת התריס  או כבדב  בכליות, בעיות •
   . עוויתות)מפרכוסים (  אי פעם סבלת אם  או אפילפסיה •
   .מאשר לאנשים אחרים מוחי שבץ ת בלקו ל  יותר  גבוה יסיכו  לך שיש לך אמר הרופא אם או, במוח דימום •
   . ממושכות אכילה בעיות •
 phaeochromocytoma. - האדרנל בבלוטת סרטני לא גידול •
 ). כגון סרטן שד(פרולקטין   מרמה גבוהה של ההורמון פרולקטין בדם, או מסרטן העלול להיגרם ע"י רמות גבוהות של •

 
 שהינך נוטל.  פריקאטשל כן שיהיה צורך לשנות את המינון קב צמוד יותר, ויתכי תזדקק למע  כןית 

 
 . פריקאטהרוקח טרם נטילת  אם אינך בטוח האם אחד המצבים המפורטים לעיל רלוונטי לגבייך, התייעץ עם הרופא שלך או

 
 בדיקות ומעקב

. בדיקת אק"ג מודדת  פריקאטהטיפול ב  או במהלךאק"ג) לפני  רם (יתכן שהרופא שלך ירצה להפנות אותך לבדיקת אלקטרוקרדיוג 
 עילות החשמלית של ליבך. את הפ

 
 בדיקות דם 

 .בפריקאט לפני או במהלך הטיפול   או אלקטרוליט אחר) בדמך,יתכן שהרופא שלך ירצה לבדוק את הרמות של אשלגן או מגנזיום (
 

 ילדים ומתבגרים
 נחקרה בקבוצת גיל זו.  . זאת מאחר שהתרופה לא 18ם מתחת לגיל בילדים ומתבגרי בפריקאטאין להשתמש 

 
 

 תגובות בין תרופתיות 
, ספר על כך לרופא או לרוקח.  תזונהתרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי  אחרונה,  לקחת ל או אם    ,לוקח  ה אם את

 במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
 : -באם אתה נוטל תרופות מסויימות לטיפול  פריקאט אין ליטול 

 . )סוטלולו ,  קווינידין ,דרונדארון, איבוטיליד   ,דיזופיראמיד  ,דופטיליד  אמיודארון,שלך (כגון:  ב בקצב הל בעיות •
 ,ציטאלופראם או אסציטאלופראם)כגון: דיכאון ( •
פרפנאזיןלבומפרומזיןפלופנאזין,    :(כגון פסיכוזות   • ספרומאזין,  פרוכלורפרזין ,  פימוזיד,  ,  פרזין,  לואו טריפתיוריזדין,  רטינדול,  , 

 . )וזיפרסידון ,לופרומזין טריפ
 . )וטליתרומיצין ,מוקסיפלוקסצין לבופלוקסצין, ,  אריתרומיצין, אזיתרומיצין, קלריתרומיצין :ן כגו( בקטריאלייםזיהומים  •
 .)פטרייתיים (כגון פנטאמידיןמים זיהו •
 . )כגון הלופנטרין(מלריה   •
 . בחילות והקאות (כגון דולסטרון) •
 פן ונדטניב). סרטן (כגון טורמי •

 
כן (לטיפול  כמו  בפרידיל  נוטל  אתה  אם  לרופא  דווח  או,  דם)  לחץ  להורדת  או  בחזה  לטיפול    בכאב  או  כאבים  (לשיכוך  מתדון 

לסמים). אתה  בהתמכרות  אם  הרופא  עם  להתייעץ  עליך  לכן  לב,  לבעיות  הסיכון  את  להגביר  עלולות  אלו  אחת    תרופות  נוטל 
 אם").  פריקאטמש ב (ראה "אין להשת פריקאטמתרופות אלו ואל תיטול 

 
 . זמנית-בו פריקאטו ליתיום נוטל אתה אם  יתכן ויידרש מעקב מיוחד

 : והפסק ליטול את שתי התרופות אם מיד אמור לרופא 
 . יש לך חום בלתי מוסבר או תנועות שאינך יכול לשלוט בהן •
 .חמור מצבל סימנים הם אלה .ישנוני וחש המשקל בשיווי בעיות,  ראש כאב אוריינטציה),(דיס התמצאות אי , מבולבל הנך חש •
 

 . את הסיכון לבעיות לב  או להגבירפריקאט  תרופות מסוימות עלולות להשפיע על אופן הפעולה של 
 דווח לרופא אם אתה נוטל: 

 . )חרדהב  ליפול(  וןר בוספיאו  זולאםאלפרא •
סרטרליןפארוקסטין,  פזודוןנ ,  סמיןפלובוק  ,פלואוקסטיןדולוקסטין,   •  ,  ,St. John's wort  )פרפורטום ונלפאקסין    )היפריקום  או 

 .(לטיפול בדיכאון)
 ). לטיפול בדיכאון או לסיוע בהפסקת עישון( בופרופיון •
 . )אפילפסיהב לטיפול(  או פניטואין פנוברביטל,,  מזפיןקרב •
 ). בקטריאליים לטיפול בזיהומים(מפיצין אריפ •



 .)יםפטרייתי  מיםלטיפול בזיהו (  ול או ווריקונזול, פוסאקונזאיטרקונזול •
 . זול (לטיפול בתסמונת קושינג)אקטוקונטבליות  •
 . )HIV לטיפול בנגיף הכשל החיסוני האנושי או(  אינדינאביר, ריטונאביר או סקווינאביר •
 . בבחילות והקאות) למתזין (לטיפו רופ  כלורפרומזין או •
 . או בבעיות לב)וראפאמיל (לטיפול ביתר לחץ דם  •

 משתנות.  כגון תרופותכמו כן, דווח לרופא אם אתה נוטל תרופות אחרות להורדת לחץ דם, 
 

 אחת מתרופות אלה.  הניטל על ידך אם אתה נוטל פריקאט ייתכן כי הרופא יצטרך לשנות את המינון של 
 

 :הלןלש הסוגיםמ  תרופות הפעולה שלאופן   על  להשפיע יכולפריקאט 
 ספר לרופא שלך אם אתה נוטל תרופות לצורך: 

 (תרופות הרגעה)  שינה  ע בהפרעותלסיואו   הרגעה •
   .)חזקים כאבים משככי( טיפול בכאב •
   .)ומתילדופה ידיןט גואנ( דם לחץ  הורדת .)םיטריציקלי גדי דיכאוןונ(  דיכאוןב פול יט •
   )אדרנלין( טיפול בתגובות אלרגיות חמורות  •
 . או בנרקולפסיה (ידועות כתרופות ממריצות)) ADHD( טיפול בהפרעות קשב והיפראקטיביות •
    .ה)לבודופכגון:  ( פרקינסון מחלתב טיפול  •
 .)פנינדיון(  דם דילול •

 אם אתה נוטל אחת מתרופות אלה.  פריקאטנטילת   התייעץ עם הרופא טרם
    
 
   

 שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:
ופחות    פריקאטשתיית אלכוהול במהלך נטילת   משמעות הדבר היא כי עליך לנהוג משנה  .עירניעלולה לגרום לך להרגיש ישנוני 

 , ודווח לרופא על כמותאטפריקהתייעץ עם הרופא לגבי שתיית אלכוהול בעת נטילת   .השותכוהול שאתה  זהירות לגבי כמות האל
 האלכוהול שאתה שותה. 

 
 ופוריות הנקה ,הריון
ול  לייעץ לך לא ליטהרופא שלך עשוי  . ני לרופא להתייעצותפ , להרות או מתכננת  חושבת שאת בהריון, בהריון נךה אם -הריון 

חודשים האחרונים  ה 3במהלך  פריקאט  מהות הנוטלותישל אבילודים  הבעיות שלהלן עלולות להתרחש במהלך ההריון. פריקאט
   :)אחרוןשליש ( להריון

   שרירים או חולשת שותנוק ,שרירים רעד •
 שקט  -יאו א  ניותישנו  •
 בהאכלה  קושי או נשימה קשיי •

נטלת  המדו   שכיחותן אם  ידועה.  אינה  אלו  בעיות  ותינוקך  פריקאטיקת של  פני    במהלך ההריון  אלו,  לוואי  מפתח אחת מתופעות 
 לרופא . 

 
  

לעבור לחלב האם  התייעצי עם הרופא אם את מיניקה או מתכננת להניק. זאת מאחר וכמויות קטנות של התרופה עלולות   -הנקה  
 . פריקאטנך נוטלת ה  רהנקה כאש וביתרונות של  יםהרופא שלך ידון עמך בסיכונ  .ומשם לתינוק

 
  ובנשים. התייעץ ריון בגברים  פ יע על השפ לה  טין, אשר עלולעלול להגביר את הרמות של הורמון המכונה פרולקפריקאט    -פוריות  
 לות בעניין זה. ופא אם יש לך שאעם הר

 
 ושימוש במכונות: גה נהי

 בערנות  ועלפג  ותעלול   תחושת ישנוניות,  :עלול להשפיע על יכולתך לנהוג ולהשתמש בכלים ובמכונות. תופעות לוואי, כגוןפריקאט  
או לאחחד בתחילת הטיפ יובמ  שלך,  מינון  ר ול  עם   .גבוה  מתן  בכך  כלשהן מבלי לדון  במכונות  או  או להשתמש בכלים  לנהוג   אין 

 . תחילה הרופא
 

 על חלק מהמרכיבים של התרופה   מידע חשוב
   לתופעות אלרגיות.  םרואלכוהול עלול לגנזיל מ"ל תמיסה. ב  1אלכוהול בכל   למ"ג בנזי  15תרופה זו מכילה 

בהריון או מיניקה. זאת מאחר וכמויות גדולות של בנזיל    התייעץ עם הרופא או הרוקח אם יש לך מחלת כבד או כליות, או אם את
   .לית')ו ת מטב 'חמצ  מכונהת לוואי (פעולתו לגרוםלול  ע דבר שבר בגופך  להצט  כולות יאלכוהול  

 . ותת חמורו אלרגי  ות תגוב לירים  לגרום במקרים נד מסום, אשר עלול תרופה זו מכילה גם שמן סו 
 
 כיצד תשתמש בתרופה . 3

 הוראות הרופא. ל בתכשיר תמיד בהתאםיש להשתמש 
 בתכשיר.  טיפול עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן ה

 . ידי הרופא בלבד  טיפול יקבעו עלהואופן  נון המי
 . ה המומלצתין לעבור על המנא



 אין לבלוע. 
 

 : המינון כתלות  אתה עשוי לצרוך ולמשך כמה זמן ויתאים לך את פריקאט הרופא שלך יחליט כמה 
 בגילך  •
 ם יש לך בעיות בכליות או בכבד בא •
 בתגובה שלך להלופרידול בעבר  •
 ל.ה נוט פות אותן אתבתרופות נוס •

 
 הזרקה לתוך השריר.  למיועד  א הו . רופא או אח/ותעל ידי   נתןי  פריקאט
  חלק רק יזריק והרופא ייתכן , הרפואי למצבך בהתאם. לחודש אחת  הישבן אל מוזרק כלל ובדרך  למבוגרים מיועד התכשיר
 , הזרקות שתי שבין  הזמן משך את או המוזרקת ההתרופ כמות את לשנות הרופא לו יכ ,ןמכ  חרלא  .הטיפול  בתחילת להמהאמפו 

 הזריקה קבלת לאחר  , התרופה של האפקט במלוא  שתחוש עד )ימים 9 עד3 ( מה  זמן ויחלוף  ייתכן .הרצוי פקטאה לקבלת  עד
 . הראשונה

 
 .לילדים מיועדת אינה זו תרופה

 
 .איתך התרופה אריזת והבא חולים בית  של מיון דרלחלרופא או   מיד  פנה ,פהרוהת מן ילד בלע בטעות אם או  יתר מנת תנטל  אם

 . בו מה עליך לעשות ופא ולהיוועץ אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, יש לפנות לר 
 

 ? הטיפול להצלחת  לסייע  תוכל  כיצד
 .  רופאפי שהומלץ על ידי היש להתמיד בטיפול כ 
  . קחרו  וא רופאאין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם   ,ב בריאותך גם אם חל שיפור במצ

 .במחלתך להחמרה לגרום עלול תרופה הדברב  הטיפולאת  האם את מפסיק
 . להם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוקבכל פעם  ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה אין 

 . קח, היוועץ ברופא או ברווש בתרופהימלך שאלות נוספות בנוגע לש  אם יש
 

  תופעות לוואי: . 4
עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.    פריקאטב  מושרופה, השילכל ת כמו  

 מאף אחת מהן.  ל תסבויתכן ולא 
 

 שים לב לתופעות לוואי חמורות
 לטיפול רפואי דחוף .  ייתכן כי תזדקקופעות שלהלן. שוד באחת הת באופן מידי אם תבחין או תחדווח לרופא 

 
 ב:בעיות ל

 .ועלולה לגרום לאיבוד הכרה  התקינה של הלבתופעה זו מפסיקה את פעולתו   –הפרעה בקצב הלב  •
 גקצב פעימות לב מהיר באופן חרי  •
 . פעימות לב נוספות •

אנשי בקרב  שכיחות  אינן  לב  בבעיות  המשתמשים  להופיע(עלולו   פריקאטם  מוות    100מתוך    1ד  בע  ת  מקרי  משתמשים). 
(הלב    ות אלה אינה ידועה. כמו כן, דום לבתרופה זו, אך שכיחותם המדויקת של מקרי מו   טופלים שנטלופתאומי התרחשו במ

 פסיכוטיות .-מפסיק לפעום) אירע גם באנשים שנטלו תרופות אנטי
 

חמורה   חום   רמת גו   זו  תופעה  .)Neuroleptic Malignant Syndrome(  " ממאירה נוירולפטית תסמונת"  מכונהה   בעיה 
  אט פריקזו בקרב אנשים הנוטלים    תופעת לוואי   של  המדוייקתהשכיחות    .חמורה, בלבול ואיבוד הכרה  שרירים  נוקשות ,  גבוה

 . אינה ידועה
 

 פירמידלית), כגון:-הפרעה אקסטרה( או הגפייםהגוף    יטה בתנועותבעיות בשל
 ). tardive dyskinesia( יםולעתים הגפיהלסת הלשון, תנועות הפה,  •
 . תתנועות גוף מוגברו או קושי לשבת במנוחה, חה תחושת חוסר מנו •
 . או תנועות עוויתיותאו מופחתות, עוויתות איטיות תנועות גוף  •
 . תנדנדת, הליכה מנוקשות בשרירים רעד או •
 אי יכולת לזוז •
 , הבעה אשר לעתים נראית כמו מסיכה.ם תקינהדר הבעת פניהיע •

   משתמשים). 10מתוך  1 -ביותר מ (עלולות להופיע פריקאטלו הן שכיחות מאד בקרב אנשים הנוטלים  תופעות א 
 .נוספת תרופה תקבל כי  ייתכן , ואל  מתופעות תסבול מאחת  םא

 
 אלרגית חמורה העלולה לכלול: תגובה  

 . ןאו בגרו בשפתיים, בפה, בלשון בפנים,  פיחותנ •
 . או נשימהקושי בבליעה  •
 רד (סרפדת). פריחה המלווה בג •

 . ידועה  אינה פריקאטב ת באנשים המשתמשים השכיחות המדויקת של תגובה אלרגי
 



-באנשים הנוטלים תרופות אנטי  אלה דווחו). DVT (פקקת ורידים עמוקים או קרישי דם בוורידים, בדרך כלל ברגליים
ת, תוך גרימת כאב בחזה  היסחף לריאו ך הקריש עלול לא  ,דם ברגל ואו  ברגל כוללים נפיחות, כאב DVT סימני. פסיכוטיות

 מבעיות אלו.  ם להיות חמורים מאד, לכן דווח לרופא באופן מידי אם תבחין באחת קרישי דם עלולי נשימה. וקשיי 
 

 דווח לרופא באופן מידי אם תבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות המפורטות לעיל. 
 

 
 :אחרותתופעות לוואי 

 דווח לרופא אם תבחין או תחשוד באחת מתופעות הלוואי שלהלן. 
 :100משתמשים מתוך   1-10תופעות שמופיעות ב   )Common( תופעות לוואי שכיחות

 ן ודיכא  •
 נוניות קשיי שינה או תחושת יש •
 ת ועציר  •
 או הפרשת רוק מוגברת יובש בפה  •
 י ד מינ קושי בתפקו •
 במקום ההזרקה  או הצטברות מוגלה (מורסה), כאב י גירו •
 עליה במשקל  •
 

 : 1,000 משתמשים מתוך  1-10תופעות שמופיעות ב  )Uncommon(  תופעות לוואי שאינן שכיחות
 . מתח שרירים חריג •
 . כאב ראש •
 . יים מהירות שאינך יכול לשלוטתנועות עינ אוכלפי מעלה של העיניים  תנועה •
 אייה מטושטשת. כגון רבעיות בראייה,   •
 

 כמו כן, דווחו תופעות הלוואי שלהלן, אך שכיחותן המדויקת אינה ידועה:
ברים שאינם קיימים  לראות, להרגיש, לשמוע, להריח ד  בעיה נפשית חמורה, כמו להאמין בדברים שאינם נכונים (אשליות) או •

 .)(הזיות
 .או מבולבל ה נסער הרגשה שאת  •
 ם פרכוסי •
 . מעבר למצב ישיבה או עמידה תחושת סחרחורת, כולל בעת •
 . לחץ דם נמוך •
 בעיות העלולות לגרום קשיי נשימה, כגון :  •

 . ור להשפיע על הדיב  העלולהנפיחות סביב תיבת הקול, או עווית רגעית של מיתרי הקול  -
 . ויר בריאותהיצרות דרכי האו  -
 . קוצר נשימה -

 . תבחילות, הקאו  •
 שינויים בדם, כגון :  •

חמורה במספר תאי הדם הלבנים ומספר נמוך של   ירידהכולל וכה של כל סוגי תאי הדם, ספירה נמ -השפעה על תאי הדם -
 . )המסייעים בקרישת הדםתאים ( טסיות

ן  רמולקויה של הו  (תסמונת הכרוכה בהפרשהי טוהורמון אנטידיורפרולקטין   -רמה גבוהה של הורמונים מסויימים בדם -
 . )אנטידיורטי

 . רמת נמוכה של סוכר בדם -
 בכבד המופיעים בבדיקות דם ובעיות כבד אחרות, כגון : שינויים  •

 הצהבת העור או הלובן של העיניים (צהבת)  -
 כבד מודלק  -
 אי ספיקת כבד פתאומית  -

 . הפחתת זרימת נוזל המרה בצינור המרה  •
 : בעיות בעור, כגון  •

 . ד או גרפריחה  -
 .שמשוגברת לאור הרגישות מ -
 . רהיווצרות קשקשים בעור או קילוף העו  -
 . לות קטנותסגו  י דם קטנים, המובילה לפריחה עורית המלווה בבליטות אדומות אודלקת בכל -

 הזעת יתר  •
 פירוק רקמת השריר (תמס שריר) •
 צד אחד. ראש להתפתל לבצוואר הגורמת ל  התכווצות, עוויתות או התכווצויות שאינך יכול לשלוט, כולל התכווצות שרירים  •
 . קושי או חוסר יכולת לפתוח את הפה •
 . םומפרקירירים  קישיון ש •
 . ןרוקן את שלפוחית השתן לחלוטי או לחוסר יכולת להטיל שתן  •
 . ןזקפה ממושכת המלווה בכאב בפי  •
 . מור עליה (אין אונות)שקושי להגיע לזקפה ול •



 ק המיני בחשאיבוד החשק המיני או ירידה  •
 . מחזור כבד, כאבי  או מחזור ארוך, דימוםכגון הפסקת מחזור,   )ווסת(  חודשייים במחזור השינו  •
 בעיות בשדיים כגון:  •

 ת או חוסר נוחו כאב -
 של חלב אם  ייצור לא צפוי -
 ם הגדלת שדיים בגברי -

 . נפיחות הנגרמת מאגירת נוזלים בגוף •
 או נמוך. גבוה חום גוף  •
 . בעיות בהליכה •
 . ירידה במשקל •
 

לוואי, אם  הופיעה תופאם   לוואי שלא    אחת מתופעות הלוואי מחמירהעת  , עליך  בעלון  הציונאו כאשר אתה סובל מתופעת 
 ייעץ עם הרופא. להת

 
  תופעות לוואי:דיווח על 

תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא    על בריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווחניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד ה
ידי כניסה  -על תופעות לוואי, או על המפנה לטופס המקוון לדיווח  )www.health.gov.il(משרד הבריאות  אתר בדף הבית של

   /https://sideeffects.health.gov.ilלקישור:  
 /https://unipharm.co.il  :בכתובת "ניפארם בע"מאובנוסף, ניתן לדווח לחברת " 

 
 ? רופהאיך לאחסן את הת. 5
 

של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך  וטווח ראייתם  שג ידם  הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להי מנע
 רשת מהרופא.לא הוראה מפו קאה ל לה וםאל תגר הרעלה.   תמנע

תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו  .המופיע על גבי האריזה  exp. date)( אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
 חודש. 

 . מוגן מאור מקום בו  C25° -למתחת   אחסן יש ל
 
 
 

 מידע נוסף. 6
 

 ם: פה מכילה געיל התרו הפ  נוסף על החומר
 

Sesame oil, Benzyl alcohol 
 
 

 כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: 
כההפריקאט   של  אמפולותה מזכוכית  תמיס  1מכילות  ו   עשויות  של  צהובגווב   גה,צמי  ,ומניתש   צלולה,  המ"ל  בהירעד    ן    .חום 

 אמפולות.  5ריזה מכילה כל א.  וןבקופסת קרט הארוזה שיתבמגהאמפולות ארוזות 
 . 6121301תל אביב,   21429אוניפארם סחר בע"מ, ת.ד.   ום:בעל הריש 

 
 . בהתאם להנחיות משרד הבריאות 2021 מרץבנערך 

 
 00 25277 04 026   ת:משרד הבריאוות הממלכתי בופ בפנקס התר  מספר רישום התרופה

 
 . על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים. זכרה, עלון זה נוסח בלשון שם הפשטות ולהקלת הקריאל
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