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TRAMADEX OD 100 / 200 /300 – Prolonged Released Tablets
רכיב פעיל TRAMADOL HYDROCHLORIDE 100/200/300 MG :
צורת מתן  :פומי
PER OS: Method of administration
צורת מינון  :טבליות בשחרור מושהה TABLETS PROLONGED RELEASE ,
בעל רישום DEXCEL PHARMA TECHNOLOGIES LTD
התוויה  -Treatment of moderate to severe pain :טיפול בכאב בינוני עד חזק
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טבליה חד יומית – עדיפות לתת בערב
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מנגנון פעולה של טרמדקס : OD
 -30%אגוניסט של רצפטורי µ
 - 70%מעכב  reuptakeשל סרטונין ונוראפינפרין .
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מבנה הכדור :
עשוי שתי שכבות
שכבה חיצונית  - 25%טרמדול
שכבה פנימית  - 75%טרמדול וקונטרמיד

מינון מומלץ ומינון מקסימלי:
המינון המומלץ המקסימלי של טרמדקס  ODהוא  400מ"ג ליממה
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אופן הטיטרציה :

1
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הריון והנקה :אין להשתמש בתכשיר בהריון ובהנקה.
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בטוח לשימוש גם באוכלוסיות עם מחלות רקע :
 – HYPERTENSIONיתר לחץ דם
 -DIABETESחולי סכרת
 -CORONARY / CHFחולים עם בעיות לב
 – ONCOLOGYבחולים האונקולוגים
נספח ניירות עמדה:
הטיפול התרופתי בכאב בחולה המורכב

הטיפול התרופתי בכאב בחולה האונקולוגי
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: מקורות
מאגר התרופות של משרד הבריאות
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https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/medDetails/139%2025%2031580%2000
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מיועד לצוות רפואי בלבד
Please review the physician information leaflet and the patient information leaflet as
approved by the Israeli Ministry of Health (MoH) and published on the MoH Website.
The information is based on professional publication Updated as of 12.2019.

