
 הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם. המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל

 

 , הדסה עין כרםכאבהיחידה לשיכוך 

02-6776770 

 

 למטופל/ת תרופתי דף מידע
 
Tramadex OD  טרמדקס(OD) 

 100mg, 200mg , 300mg מינון :

 

 מטופל/ת יקר/ה

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

 . נוסף יש לפנות לצוות המטפללקבלת מידע 

 

 מטרת הטיפול

 .בינוני עד חמורכאב ת להק

 זמן צפוי לתחילת ההשפעה: כשעה וחצי.

 

 איך ליטול את התרופה

 את הטבליה. ללעוס \לכתוש  \אין לחצות יש לבלוע את הטבליה בשלמותה עם כוס מים, 

 ת והטבליה פועלת במנגנון של שחרור איטי.היו שעות 24יש ליטול טבליה אחת כל 

 

 מתי אסור ליטול את התרופה

 .הטבליה לאחד ממרכיביאו לטרמדול ם ידועה רגישות אין להשתמש בתכשיר א

 אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא במקרים הבאים:

  ממשפחת מעכבי נוטל או נטלת במהלך השבועיים האחרונים תרופה  הנךאם

 טבע(-של: אזילקט, יומקס, סלגילין, למMAOIs)קסידאז מונואמין או

  הכבדאו מליקוי בתפקוד הכליה  /תסובל הנךאם 

 מאפילפסיה או מחלה פרכוסית /תלאם הנך סוב 

 .אם הינך בהריון או מניקה 

 

 

 

 

 



 הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם. המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל

 

 

 אם שכחת לקחת מנה

 ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. אין

שעות ניתן ליטול את התרופה כרגיל, במידה ונזכרת מאוחר יותר,  4-אם נזכרת תוך פחות מ

 / אופטלגין / יש להיוועץ בצוות המטפל ו/או ליטול משככי כאב אחרים שברשותך )אקמול

 נה הבאה.ואחרים( עד שיגיע זמן המ flash tabsטרמדקס  / טיפות טרמדקס

 

 תופעות הלוואי העיקריות של התרופה

סחרחורת וגרד. מרבית התופעות צפויות לחלוף עם הזמן ויש עצירות, , בחילה והקאה, נמנום

 .בצורה ממוקדת כגון נטילת תרופה לבחילה, או נוגדי גרד בהוראת רופאלטפל בהן 

קושי  במידה ומופיעים בלבול, .העצירות לרוב לא חולפת ויש ליטול טיפול תרופתי כנגדה

 במתן שתן, גרד קשה או עוויתות יש להיוועץ בהקדם בצוות המטפל.

 

 הנחיות מיוחדות

  החומר הפעיל משתחרר בהדרגה מהטבליה במהלך שהותה בגוף והתבנית הריקה

מאחר שהחומר תופעה זו אינה מעוררת דאגה, . של הטבליה עלולה לצאת בצואה

 הפעיל כבר נספג בגוף

 את הצורך  בחוןהלך טיפול ארוך טווח, עליך לעבור הערכות תקופתיות, על מנת לבמ

 המתמשך בתרופה

 

 הנחיות כלליות

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

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

 לתחושת ערנות רגילה

 ת אלכוהוליים בזמן הטיפול בתרופהמו כן, יש להמעיט בצריכת משקאוכ 

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

 מהישג ידם של ילדים או חיות מחמדבמטבח( והרחק            

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

 ברופא המטפל ומבלי להיוועץבתרופה באופן פתאומי  השימוש

 
מידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי 

  אין לצלם, להעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב מאת הדסה. ©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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