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 , הדסה עין כרםכאבהיחידה לשיכוך 

02-6776770 

 

 הסבר לאופן עלייה במינון לתרופה
  Gabapentin (נאורונטין / גבפנטין) מ"ג 300 

 
 מטופל/ת יקר/ה

 רגה.הינך מתחיל/ה טיפול בתרופה עמה יש להתחיל טיפול בהד

 .דף זה נועד לתת לך מידע ראשוני כיצד לבצע את העלייה במינון באופן הדרגתי ובטוח

 

  לפני השינהמ"ג, כלומר כדור אחד,  300עליך ליטול  ביום הראשון

 ימים. 3כך עליך להמשיך למשך 

 

 , במידה ולא מופיעות תופעות לוואי, ימים 3לאחר 

כלומר ליטול כדור אחד בבוקר וכדור אחד . רבבוקמ"ג   300ניתן להוסיף כדור נוסף של 

  בערב.

 

במידה ולא מופיעות )כלומר לאחר שבוע מתחילת הטיפול(,  ימים נוספים 3לאחר 

 להוסיף כדור בצהריים., ניתן תופעות לוואי

 

, ניתן להוסיף כדור נוסף למנת במידה ולא מופיעות תופעות לוואי, ימים נוספים 3לאחר 

 .ליטול כדור בבוקר, כדור בצהריים ושני כדורים בערב כלומר כעת יש .ערבה

 

 3למינון מרבי של  ימים, כדור נוסף עד  3 במרווחים של בהמשך ניתן להוסיף בהדרגה, 

 . פעמים ביום( 3מ"ג  900) שלוש פעמים ביוםלמנה כדורים 

 מ"ג אותם יוכל לרשום לך רופא המשפחה. 300קיימים כדורים במינונים גבוהים מ

 

 

 שוב לברר עם הרופא המטפל מהו המינון אליו עליך להגיע עד לביקורת הבאהח
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 הסבר לאופן עלייה במינון לתרופה
  Gabapentin  )מ"ג 300)גבפנטין / נאורונטין 

 

 

 ג'מ 300כדור = *

 

 

בכל שלב, במידה וישנן תופעות לוואי קלות )עייפות, סחרחורת וכדומה(, יש להישאר במינון 

 הקודם ולא לבצע עלייה במינון כל עוד לא מתרגלים להשפעת התרופה.

 .אחרות, יש לעדכן את הרופא המטפל במידה ומופיעות תופעות לוואי

 

 

 

 

 

 

 

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

 עיין בדפי מידע נוספים של "הדסה" באינטרנט:. ניתן ל2013מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
www.hadassah.org.il"באתר: "דפי מידע למטופל/ת 

 ערב צהריים בוקר יום

 כדור* 1 - - 1

 כדור 1 - - 2

 כדור 1 - - 3

 כדור 1 - כדור 1 4

 כדור 1 - כדור 1 5

 כדור 1 - כדור 1 6

 כדור 1 כדור 1 כדור 1 7

 כדור 1 כדור 1 כדור 1 8

 כדור 1 כדור 1 כדור 1 9

 כדורים 2 כדור 1 כדור 1 10

 כדורים  2 כדור 1 כדור 1 11

 כדורים  2 כדור 1 כדור 1 12


