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 מטופל/ת יקר/ה

 ת./וני באשר לתרופה בה הינך מטופלדף זה נועד לתת לך מידע ראש

 . יש לפנות לצוות המטפללקבלת מידע נוסף 

 

  הטיפולמטרת 

 .סוכרתי או אחר )עצבי( בכאב נוירופתיטיפול 

 

  האיך ליטול את התרופ

 יש ליטול את התרופה במינון ובזמנים שהורה לך הרופא.

 ה מיטיבהיש להעלות את המינון באופן הדרגתי מידי שבוע עד לקבלת השפע

 אין ללעוס! 

  .)ראה תופעות לוואי( נוגד חומצהמזון או , מים בכמות מספקתיש ליטול את התרופה עם 

 

  המתי אסור ליטול את התרופ

 האם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי  

 נך מניקהאם ה 

  אם הנך סובל/ת מחסם הולכה פרוזדורי חדרי מדרגה שניה או שלישית ולא הושתל

 לך קוצב

 לילת הטיפולהשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תחאין 

 

  אם שכחת לקחת מנה

 יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך אין ליטול שתי מנות ביחד. 

אין צורך ליטול את המנה שנשכחה. המשכ/י לקחת בזמנים אם נזכרת סמוך למנה הבאה, 

 הקבועים. 

 

 

 



 

 

 

 

 תופעות הלוואי העיקריות של התרופה

סחרחורות ורעד. על מנת להקטין הסיכוי  בחילות, הקאות, נוחות במערכת העיכול,חוסר 

)דוגמת עם נוגד חומצה  או עם מזון ניתן ליטול את התרופהלתופעות לוואי במערכת העיכול 

 .מאלוקס(

 כמו כן ייתכנו סחרחורות, רעד והפרעות קלות בקואורדינציה.

 סקת התרופה.חתת המינון או הפוחולפות עם הפ קלותלציין כי רוב תופעות הלוואי 

 

 הנחיות מיוחדות

 יש לידע את הרופא במידה ו:

 הנך סובל מהפרעות בתפקוד הכבד או במערכת הדם )המטולוגיות( -

 או אי ספיקת לב תרופות להפרעות בקצב הלבכגון  נוספות הנך מטופל בתרופות -

 הנך בהריון -

 

 הנחיות כלליות

גום בערנות. בימים הראשונים לטיפול או לאחר עליית השימוש בתרופה עלול לפ -

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

 השפעת התרופה.

 כמו כן, יש להמעיט בצריכת משקאות אלכוהוליים בזמן הטיפול בתרופה. -

יבש )לא בחדר , במקום )יש להגן מאור( את התרופה יש לאחסן באריזתה המקורית -

 במטבח( והרחק מהישג ידם של ילדים או חיות מחמד. האמבטיה או

 

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

. ניתן לעיין בדפי מידע נוספים 2013החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
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