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 למטופל/ת תרופתי דף מידע
Topiramate (Topamax, Topitrim) 

 25mg, 50mg, 100mg, 200mgמינון 
 

 מטופל/ת יקר/ה

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

 . יש לפנות לצוות המטפללקבלת מידע נוסף 

 

  הטיפולמטרת 

 מניעתי בכאב ראש "לוחץ" או מיגרנהטיפול 

 .באפילפסיה )למניעת פרכוסים(בנוסף, משמשת לטיפול 

 

  האיך ליטול את התרופ

 יש ליטול את התרופה במינון ובזמנים שהורה לך הרופא.

 מים. הרבה עם בשלמותה התרופה אין ללעוס! יש לבלוע את 

 ניתן ליטול התרופה ללא קשר לארוחות. 

 שתיה מרובה במהלך הטיפול בתרופה. יש להקפיד על

 

  המתי אסור ליטול את התרופ

 מכילה לקטוז( האם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי( 

 אם הינך בהריון / מניקה 

 יחוד אבנים בכליות או הנך או הכליה, בי הכבדאו סובל/ת מליקוי בתפקוד  אם הינך

 מטופל/ת בדיאליזה

 ת מבעיות בעיניים )גלאוקומה(/סובל נךאם ה 

  מחמצת מטבוליתאם סבלת בעבר 

  אם הנך מבצע דיאטה קטוגנית 

 ילת הטיפולאין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני תח

 

  אם שכחת לקחת מנה

 ת ביחד. יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך אין ליטול שתי מנו

שעות ממנה(, אין צורך ליטול את המנה שנשכחה.  6אם נזכרת סמוך למנה הבאה )עד 

 המשכ/י לקחת בזמנים הקבועים.
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 רופהתופעות הלוואי העיקריות של הת

 . הופעה או החמרה של מצב קיים - דיכאון

 הפרעת תחושה בקצות אצבעות/פה. ירידה קוגניטיבית, כאב בטן/ראש,

 לציין כי תופעות אלו לרוב קלות והפיכות.

 

 הנחיות מיוחדות

 להנחיות הרופא. בהתאם ייםיש להתחיל טיפול בהדרגה ולהעלות מינון מידי שבוע 

o מ"ג בוקר בערב. להמשיך  25 -מ"ג בערב. אחרי שבועיים 25 - מינון התחלתי

 לעלות המינון בהדרגה עד להגעה למינון המומלץ ע"י הרופא.

  אלא אם קיבלת הוראה אחרת מהרופא, יש להפסיק טיפול בהדרגה.  

 .לקטוזהתכשיר מכיל  -

או נוגדות פרכוסים  :ובפרטנוספות  יש לידע את הרופא אם הנך מטופל בתרופות -

  .וגדות דיכאוןנ

עלול להפחית יעילות גלולות למניעת הריון. במקרה כזה מומלץ בטופירמט טיפול  -

 להשתמש באמצעי מניעה נוסף.

 

 הנחיות כלליות

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

ים, עד מינון חשוב להימנע מנהיגה או הפעלת מכונות מסוכנות ומכשירים חד

 לתחושת ערנות רגילה.

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

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

 מהישג ידם של ילדים או חיות מחמדבמטבח( והרחק  -

 

 

 

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

ידע נוספים . ניתן לעיין בדפי מ2018החוברת מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
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