
 הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם. המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל

 דף מידע תרופתי למטופל/ת

Amitriptyline 

 מג'( 10) אלטרולט מג'(  25) אלטרול

 מטופל/ת יקר/ה

 דף זה נועד לתת לך מידע ראשוני באשר לתרופה בה הינך מטופל/ת

 לקבלת מידע נוסף יש לפנות לצוות המטפל

 

 מטרת הטיפול

 במינונים נמוכים משמשת התרופה לשיכוך כאב כרוני ממקור עצבי כולל כאבי ראש ומיגרנות.

 .חרדה והפרעת דחק פוסט טראומטית לטיפול בדיכאון,במינון גבוה יותר משמשת התרופה 

  זמן צפוי לתחילת ההשפעה

 .כן אף מיידיתהשפעה מיטיבה על השינה צפוייה להיות מוקדמת יותר וית. שבועות 2-4

 איך ליטול את התרופה

 האוכל אחרי רצוי מרדים.האפקט העקב  שינההלפני  בשעות קבועות . 

 ניתן לחצות .הטבלייהללעוס את  / אין לכתוש 

 על פי הנחיות הצוות המטפל.עלות באופן הדרגתי למינון המומלץיש ל ,  

 מתי אסור ליטול את התרופה

  לאחד ממרכיביה )התרופה מכילה לקטוז(במידה וידועה רגישות לתרופה או 

  לאחרונה והיה לך אירוע לבביבמידה 

 שבועיים האחרונים תרופה ממשפחת נטלת ב אם הנך נוטל אוMAOIs ( מעכבי מונאמין

 .טבע-למשל אזילקט, יומקס, סלגילין, סלגילין( כמו אוקסידאז

 קההריון או הנ 

 שימוש בזהירות 

 צרהעם זווית  אם הנך סובל מגלאוקומה  

  מהגדלת הערמונית אם הנך סובל  

  בעיות לבביות כגון הפרעות קצב או הפרעות הולכה 

 יש לקום משכיבה בהדרגה למניעת סחרחורת ונפילה.אצל קשישים .  
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 אם שכחת לקחת מנה

  שנזכרתיש ליטול את המנה ברגע 

 נזכרת סמוך למנה הבאה, אין צורך ליטול את המנה שנשכחה. המשך לקחת אם 

 בזמנים קבועים

  מנות בבת אחת 2אין ליטול 

 של התרופהאפשריות  תופעות לוואי

רוב כמו כן, . לוואי תופעות להפחית עשויהעל פי ההנחיות  בתרופה והדרגתית איטית עליה

 יתכנו : תופעות הלוואי חולפות עם התרגלות הגוף לתרופה. 

  עייפות, סחרחורת, ישנוניות, ירידה בלחץ הדם 

 מלאכותיות בדמעות או סוכר ללא בסוכריה להסתייע אפשר) ובעיניים בפה יובש .

 .  (הפה היגיינת על לשמור חשוב

 מיני בחשק ירידה, ראייהטשטוש , עלייה במשקלבחילה, , בטן כאבי ,עצירות 

  במידה ומופיעים קושי במתן שתן, שינויים בהתנהגות או במצב רוח או תחושה של

 בהקדם עם הצוות המטפל. יוועץיש לה דפיקות לב

 הנחיות כלליות:

  לאחר עליית  בימים הראשונים לטיפול או. עלול לפגום בערנותהשימוש בתרופה

מסוכנות ומכשירים חדים, עד חשוב להימנע מנהיגה או הפעלת מכונות , מינון

 לתחושת ערנות רגילה.

 .אין לשתות משקאות אלכוהול בזמן הטיפול בתרופה 

  במקום יבש )לא בחדר האמבטיה או  יש לאחסן באריזתה המקורית,את התרופה

 במטבח( והרחק מהישג ידם של ילדים או חיות מחמד.

  ,אין להפסיק את בשימוש ממושך צפויה התרגלות של הגוף לתרופה. מסיבה זו

 תאומי ומבלי להיוועץ ברופא המטפלהשימוש בתרופה באופן פ

 

המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ 
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב  ©מקצועי רפואי. כל הזכויות שמורות להדסה 
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