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 למטופל/ת תרופתי דף מידע
 

Pregabalin )ליריקה( 
  mg, 50 mg, 75 mg, 150 mg,  225 mg, 300mg 25 מינון :         

 

 מטופל/ת יקר/ה

 ת./ך מידע ראשוני באשר לתרופה בה הינך מטופלדף זה נועד לתת ל

 .יש לפנות לצוות המטפללקבלת מידע נוסף 

 

  מטרת הטיפול

 טיפול בכאב ממקור עצבי

שבועות. השפעה מיטיבה על השינה עשויה להיות מהירה  1-2זמן צפוי לתחילת השפעה: 

 יותר ואף מיידית.

 

 איך ליטול את התרופה

 ובזמנים שהורה לך הרופא.יטול את התרופה במינון יש ל

 לבלוע את התרופה עם מעט מים.  יש אין ללעוס!

 ת. וארוחלניתן ליטול התרופה ללא קשר 

 במידת הצורך ניתן לפתוח את הקפסולה ולפזר את תכולתה במזון או משקה.

  

  מתי אסור ליטול את התרופה

 אין להשתמש בתרופה אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיביה.

  : מש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפולאין להשת

אם הינך סובל/ת מליקוי בתפקוד:  מתכננת להיכנס להריון או אם הינך בהריון או מניקה או

 ספיקת לב. -, או מאיכבדמערכת הכליה, ה

 

 אם שכחת לקחת מנה 

 יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך אין ליטול שתי מנות ביחד. 
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 תופעות הלוואי העיקריות של התרופה

צפויות לחלוף עם מרבית התופעות סחרחורת, חולשה, יובש בפה, עצירות, הקאה, בחילה. 

 בצורה ממוקדת כגון נטילת תרופה לבחילה, או נוגדי גרד בהוראת רופא.הזמן ויש לטפל בהן 

במידה ומופיעה עלייה במשקל, נפיחות או בצקת בגפיים וכן במקרה של פגיעה בתפקוד 

 הגות חשוב ליידע את הצוות המטפל ו/או רופא המשפחה.המיני או שינוי בהתנ

 

 הנחיות מיוחדות

 בצוות המטפל אין להפסיק את הטיפול מבלי להיוועץ -

 התכשיר מכיל לקטוז  -

היות  יש להשתמש באמצעים למניעת הריון במהלך תקופת הטיפול בתרופה -לנשים -

 ואין להיכנס להריון בזמן הטיפול בתרופה

 

 הנחיות כלליות

  השימוש בתרופה עלול לפגום בערנות. בימים הראשונים לטיפול או לאחר עליית

רים חדים, עד מכונות מסוכנות ומכשי מינון חשוב להימנע מנהיגה או הפעלת

 לתחושת ערנות רגילה

 ת אלכוהוליים בזמן הטיפול בתרופהכמו כן, יש להמעיט בצריכת משקאו 

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

 מהישג ידם של ילדים או חיות מחמדבמטבח( והרחק            

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

 ברופא המטפל השימוש בתרופה באופן פתאומי ומבלי להיוועץ

 

 

 

 

 

 

 

 

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

. ניתן לעיין בדפי מידע נוספים 2013החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
 באתר: "דפי מידע למטופל/ת"www.hadassah.org.il של "הדסה" באינטרנט:


