
 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

דיאתרים
כמוסות

 Diacerein 50 mg :חומר פעיל: כל כמוסה מכילה
)דיאסרין 50 מ"ג(.

חומרים בלתי פעילים בתכשיר - ראה סעיף 6 
“מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש 
בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. 
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או 

אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה 
לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה 

לך כי מחלתם דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים ובני נוער מתחת 

לגיל 15 שנים.
התכשיר אינו מיועד למטופלים עם מחלת כבד   ∙

או היסטוריה של מחלת כבד. 
יש לעקוב אחר סימנים מוקדמים לפגיעה כבדית   ∙
במהלך השימוש בתכשיר, כגון: עלייה באנזימי 
כבד, עייפות, אבדן תיאבון, צהבת, כאבי בטן, 
בחילות, הקאות, שינוי בצבע הצואה בשילוב עם 
שינוי בצבע השתן, הכרה ירודה או גרד בעור.

במידה ומתפתחים סימנים אלו יש להפסיק את   
הטיפול ולפנות לרופא.

לעיתים קרובות נטילת דיאתרים עלולה לגרום   ∙
לשלשול ועקב כך להגביר את הסיכון להתייבשות 

ולהיפוקלמיה.
על מנת להפחית את הסיכון להתפתחות שלשול   

חמור:
מומלץ להתחיל טיפול במינון מופחת של  	∘ 
50 מ"ג ליום למשך 2-4 השבועות הראשונים 

לטיפול בתרופה. 
יש להפסיק את הטיפול בתרופה ולפנות  	∘

לרופא בהקדם במידה ומופיע שלשול.
אם הנך בן 65 שנים ומעלה יש להקפיד על מעקב   ∙
הדוק יותר אחר תופעות לוואי שיתכן ויתפתחו.

למה מיועדת התרופה?  .1
)דלקת  טיפול סימפטומטי באוסטיאוארתריטיס 

מפרקים ניוונית(.

קבוצה תרפויטית: נוגדי דלקת שאינם סטרואידים,  
אנטי אוסטיאוארתריטי.

לפני שימוש בתרופה  .2
אין להשתמש בתרופה אם:  

אתה רגיש/אלרגי לחומר הפעיל או לכל אחד   ∙
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אתה רגיש לרהין )rhein(, חומר שנמצא בצמח   ∙
.)Rhubarb( הריבס, רובארב

הנך סובל ממחלת כבד או בעל היסטוריה של   ∙
מחלת כבד.

הנך סובל או סבלת בעבר מדלקת המעי הגס,   ∙
ממחלת קרוהן.

הנך סובל מחסימה חלקית/מלאה של המעי,   ∙
או מכאב בטן מסיבה שאינה ידועה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
לפני הטיפול בדיאתרים ספר לרופא אם:  ∙

הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הכליה/  
מערכת השתן.

מומלץ להתחיל טיפול במינון מופחת של 50 מ"ג  ∙ 
ליום למשך 2-4 השבועות הראשונים לטיפול 
בתרופה, זאת על מנת להפחית את הסיכון 

להתפתחות שלשול חמור.
אם הנך בן 65 שנים ומעלה יש להקפיד על מעקב   ∙
הדוק יותר אחר תופעות לוואי שיתכן ויתפתחו.

התרופה אינה מיועדת לילדים ובני נוער מתחת   ∙
לגיל 15 שנים.

לצמח  )במיוחד  כלשהו  למזון  רגיש  הנך  אם   ∙ 
ה- Rhubarb(, ללקטוז או לתרופה כלשהי, עליך 

להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.
בדיקות שיש לבצע לפני השימוש בתרופה:   ∙

בדיקת תפקודי כבד.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות   
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, 
ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע 

את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
תרופות משלשלות: אין להשתמש במשלשלים   ∙

בתקופה בה נוטלים דיאתרים.
תרופות סותרות חומצה: יש לחכות פרק זמן   ∙
של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו ונטילת 

סותרי חומצה.
משתנים.  ∙

דיגוקסין או גליקוזידים אחרים לטיפול בלב - עקב   ∙
עלייה בסיכון להפרעת קצב כתוצאה מהתפתחות 

אפשרית של היפוקלמיה.

שימוש בתרופה ומזון  
יש לבלוע את התרופה עם מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול  
שתיית אלכוהול בתקופת השימוש בתרופה עלולה 
להגדיל את הסיכון לנזק לכבד. לכן מומלץ להימנע 

מצריכת אלכוהול בזמן הטיפול בתרופה.

הריון והנקה  
ההריון  בזמן  לשימוש  מומלצת  אינה  התרופה 

ובתקופת ההנקה.
אם גילית שאת בהריון וכבר נטלת את התרופה, 

פני לרופא מיידית.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה  
התרופה מכילה לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא 
שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם 

הרופא שלך לפני נטילת התרופה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק 
עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח באשר לאופן 

השימוש.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

מומלץ להתחיל טיפול במינון מופחת של 50 מ"ג 
ליום )בערב(, למשך 2-4 השבועות הראשונים לטיפול 

בתרופה. לאחר תקופה זו ובהוראת הרופא, ניתן 
להעלות למינון טיפולי של 50 מ"ג פעמיים ביום 

)בוקר וערב(.
במקרה של מחלת כליה, המינון יופחת לחצי.

הפחתה מירבית בכאב תורגש רק לאחר מספר 
שבועות. ניתן לשלב עם משככי כאבים בהתאם 

להמלצת הרופא.
אין לעבור על המנה המומלצת.

אין ללעוס! אין לפתוח את הכמוסה! יש לבלוע את 
התרופה עם כוס מים עם הארוחה.

התרופה אינה מיועדת לילדים ובני נוער מתחת 
לגיל 15 שנים.

בדיקות ומעקב:
במהלך השימוש בתכשיר יש לעקוב אחר סימנים 
מוקדמים לפגיעה כבדית, כגון: עלייה באנזימי כבד, 
עייפות, אבדן תיאבון, צהבת, כאבי בטן, בחילות, 
הקאות, שינוי בצבע הצואה בשילוב עם שינוי בצבע 

השתן, הכרה ירודה או גרד בעור. 
במידה ומתפתחים סימנים אלו יש להפסיק את 

הטיפול ולפנות לרופא.

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע 
ילד מן התרופה פנה מיד לרופא או לחדר מיון של 

בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה היוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא. 
מספר  לאחר  רק  ניכרת  התרופה  השפעת 

שבועות.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה 
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם 

הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, 

היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי
כמו בכל תרופה, השימוש בדיאתרים עלול לגרום 
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל 
למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול 

מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד 
לרופא במידה ומופיע שלשול. במקרים מסוימים 
לסיבוכים  ולהוביל  חמור  להיות  עלול  השלשול 
מסכני חיים כדוגמת איבוד נוזלים והפרעה במאזן 

האלקטרוליטים.
יש לפנות מיד לרופא במידה ומופיעים כאבי בטן, 
צהבת )הצהבה של לובן העיניים והעור(, שינויים 
בצבע השתן )מצהוב-כתום לאדום או אפילו חום(, 
פיגמנטציה של רירית המעי )נדיר(, הכרה ירודה 
או גרד בעור מכיוון שתסמינים אלה עלולים להעיד 

על מחלת כבד.

תופעות לוואי נוספות ידועות:
תופעות   - מאוד  שכיחות  לוואי  תופעות 

שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה:
שלשול  ∙

צואה רכה  ∙
כאב בטן  ∙

תופעות אלה חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר 
תקופת ההסתגלות לתרופה. יחד עם זאת יש לעקוב 
שלא מופיעים תסמינים נוספים העשויים לרמז על 

פגיעה בכבד )ראה לעיל(.

תופעות לוואי שכיחות - תופעות שמופיעות 
ב- 1-10 משתמשים מתוך 100:

תנועות מעיים תכופות  ∙
גזים  ∙

תופעות עוריות כגון: פריחה, גרד, אקזמה  ∙
תופעות   - שכיחות  שאינן  לוואי  תופעות 
שמופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 1000:

עליית אנזימי כבד בבדיקות דם  ∙
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי 
מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא 

צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות 
באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי 
הבריאות הבית של אתר משרד  בדף   שנמצא 

www.health.gov.il או ע"י כניסה לקישור:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/ 
getsequence.aspx?formType=AdversEffectMe 
dic@moh.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש   ∙
לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים 
ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום 

להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה   ∙ 
)exp. date( המופיע על גבי האריזה/בליסטר. תאריך 
התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

.25°C -אחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל  ∙

6. מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את   ∙

החומרים הבלתי פעילים הבאים:
Lactose (anhydrous), magnesium stearate, 
gelatin capsule (Indigo carmine, erythrosine, 
titanium dioxide, water, gelatin).

כל כמוסה מכילה 240 מ"ג לקטוז.
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?  ∙

כל אריזה מכילה 30 כמוסות בצבע כחול כהה   
ולבן ארוזות בבליסטר.

יצרן ובעל הרישום: תרימה, תוצרי רפואה ישראליים   ∙
מעברות בע"מ. מעברות 4023000, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך:   ∙
נובמבר 2015.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי   ∙
במשרד הבריאות: 132.16.30996.00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח   ∙
בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני 

המינים.
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PATIENT PACKAGE INSERT IN 
ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS’ 

REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed with

a doctor’s prescription only

DIATRIM
Capsules
Active ingredient: Each capsule contains: 
Diacerein 50 mg
Inactive ingredients in the preparation - see 
section 6 “Further Information”.

Read this leaflet carefully in its entirety before 
using the medicine. This leaflet contains concise 
information about the medicine. If you have further 
questions, refer to the doctor or pharmacist.
This medicine has been prescribed to treat your 
ailment. Do not pass it on to others. It may harm 
them even if it seems to you that their ailment 
is similar.
The medicine is not intended for children and 
adolescents under 15 years of age.

∙ The preparation is not intended for patients 
with liver disease or with a history of liver 
disease.

∙ While using the preparation, monitor for early 
signs of hepatic injury, such as: increased 
liver enzymes, tiredness, loss of appetite, 
jaundice, abdominal pain, nausea, vomiting, 
change in stool color combined with change 
in color of the urine, reduced consciousness 
or itching of the skin.

 In case these signs develop, stop the 
treatment and refer to a doctor.

∙ Taking Diatrim can often cause to diarrhea 
and consequently increase the risk of 
dehydration and hypokalemia.

 To reduce the risk of developing severe 
diarrhea:
∘ It is recommended to start treatment 

with a lower dosage of 50 mg per day for 
the first 2-4 weeks of treatment with the 
medicine.

∘	 If you develop diarrhea, stop treatment with 
the medicine and refer to a doctor as soon 
as possible.

∙ If you are 65 years of age or older, be sure to 
more closely monitor side effects that may 
develop.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?
For symptomatic treatment of osteoarthritis.

Therapeutic group: Nonsteroidal anti-inflammatory 
drugs, anti-osteoarthritic.

2. BEFORE USING THE MEDICINE

 Do not use this medicine if:
∙ you are sensitive/allergic to the active 

ingredient or to any of the other ingredients 
contained in the medicine.

∙ you are sensitive to rhein, a substance found 
in the rhubarb plant.

∙ you suffer from liver disease or have a history 
of liver disease.
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∙ you are suffering, or have suffered in the past, 
from colitis, Crohn’s disease.

∙ you are suffering from partial/complete 
intestinal obstruction, or from abdominal 
pain with an unknown cause.

Special warnings regarding use of the 
medicine:
∙ Before treatment with Diatrim, tell the doctor 

if:
 you are suffering, or have suffered in the past, 

from impaired function of: the kidney/urinary 
system.

∙ it is recommended to start treatment with a 
lower dosage of 50 mg per day for the first 
2-4 weeks of treatment with this medicine, to 
reduce the risk of developing severe diarrhea.

∙ if you are 65 years of age or older, be sure to 
more closely monitor side effects that may 
develop.

∙ the medicine is not intended for children and 
adolescents under 15 years of age.

∙ if you are sensitive to any food (especially to the 
rhubarb plant), to lactose or to any medicine, 
inform the doctor before taking the medicine.

∙ tests that must be performed before using 
the medicine: liver function test.

 If you are taking, or have recently taken, other 
medicines, including nonprescription medicines 
and nutritional supplements, tell the doctor or 
pharmacist. In particular, inform the doctor or 
pharmacist if you are taking:
∙ Laxatives: do not use laxatives when taking 

Diatrim.
∙ Antacids: wait at least two hours between 

taking this medicine and taking antacids.
∙ Diuretics.
∙ Digoxin or other glycosides for heart treatment 

– due to an increase in the risk of arrhythmia 
as a result of the possible development of 
hypokalemia.

 Use of the medicine and food
Swallow the medicine with food.

 Use of the medicine and alcohol 
consumption
Drinking alcohol during the course of treatment 
with the medicine may increase the risk of hepatic 
damage. Therefore, it is recommended to abstain 
from consuming alcohol during the course of 
treatment with the medicine.

 Pregnancy and breastfeeding
The medicine is not recommended for use during 
pregnancy and when breastfeeding.
If you discover that you are pregnant and have 
already taken the medicine, refer to a doctor 
immediately.

 Important information about some of the 
ingredients in this medicine
The medicine contains lactose. If you have been 
told by the doctor that you have an intolerance to 
certain sugars, contact your doctor before taking 
the medicine.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?
Always use according to the doctor’s instructions. 
Check with the doctor or pharmacist if you are 
uncertain about how to use it.

The dosage and treatment regimen will be 
determined by the doctor only.
It is recommended to start treatment with a lower 
dosage of 50 mg per day (in the evening) for the 
first 2-4 weeks of treatment with the medicine. 
After this period and when instructed by the 
doctor, the treatment dosage can be increased 
to 50 mg twice a day (morning and evening).
In case of kidney disease, the dosage will be 
halved.
Maximal pain reduction will only be felt after a few 
weeks. Painkillers can also be taken, as per the 
doctor’s recommendation.
Do not exceed the recommended dose.
Do not chew! Do not open the capsule! Swallow 
the medicine with a glass of water, with a meal.
The medicine is not intended for children and 
adolescents under 15 years of age.

Tests and follow up:
When using the preparation, monitor for early signs 
of hepatic injury, such as: increased liver enzymes, 
tiredness, loss of appetite, jaundice, abdominal 
pains, nausea, vomiting, change in stool color 
combined with change in color of the urine, 
reduced consciousness or itching of the skin.
If these signs develop, stop the treatment and 
refer to a doctor.

If you accidentally took an overdose or if a 
child accidentally swallowed the medicine, 
immediately refer to a doctor or proceed to a 
hospital emergency room and bring the package 
of the medicine with you.

If you forgot to take the medicine consult a 
doctor.
Adhere to the treatment regimen recommended 
by the doctor.
The effect of the medicine is only apparent after 
a few weeks.
Do not take medicines in the dark! Check the label 
and the dose each time you take a medicine. Wear 
glasses if you need them.
If you have further questions regarding use of the 
medicine, consult a doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Diatrim may cause 
side effects in some users. Do not be alarmed 
when reading the list of side effects. You may not 
suffer from any of them.

Stop using the medicine and refer to a doctor 
immediately if diarrhea occurs. In certain cases, 
the diarrhea may be severe and lead to life-
threatening complications, such as fluid loss and 
electrolyte imbalance.
Refer to a doctor immediately if abdominal pain, 
jaundice (yellowing of the whites of the eyes and 
skin), changes in the color of the urine (from yellow-
orange to red or even brown), pigmentation of the 
intestinal mucosa (rare), reduced consciousness 
or itching of the skin occur, since these symptoms 
may indicate a liver disease.

Additional known side effects:
Very common side effects – effects that occur 
in more than one user in ten:
∙ Diarrhea
∙ Soft stools
∙ Abdominal pain
These effects usually pass within a short time 
after the adaptation period to the medicine. 
However, monitor for additional symptoms that 
may suggest hepatic injury (see above).

Common side effects – effects that occur in 
1-10 users in 100:
∙ Frequent bowel movements
∙ Flatulence
∙ Skin effects such as: rash, itching, eczema

Uncommon side effects – effects that occur in 
1-10 users in 1000:
∙ Increased liver enzymes in blood tests

If a side effect occurs, if one of the side effects 
worsens, or if you suffer from a side effect not 
mentioned in the leaflet, consult the doctor.
Side effects can be reported to the Ministry 
of Health via the online side effects reporting 
form that can be found on the homepage of the 
Ministry of Health www.health.gov.il or through 
the following link:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/get 
sequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@
moh.gov.il

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE 
STORED?

∙ Avoid poisoning! This medicine and any other 
medicine should be kept in a safe place out of 
the reach of children and/or infants in order to 
avoid poisoning. Do not induce vomiting unless 
explicitly instructed to do so by a doctor.

∙ Do not use the medicine after the expiry date 
(exp. date) that appears on the package/blister. 
The expiry date refers to the last day of that 
month.

∙ Store in a cool and dry place, below 25°C.

6. FURTHER INFORMATION
∙ In addition to the active ingredient, the medicine 

also contains the following inactive ingredients:
 Lactose (anhydrous), magnesium stearate, 

gelatin capsule (Indigo carmine, erythrosine, 
titanium dioxide, water, gelatin).

 Each capsule contains 240 mg lactose.
∙ What does the medicine look like and what 

are the contents of the package?
 Each package contains 30 dark blue and white 

capsules packaged in a blister.
∙ Manufacturer and registration holder: Trima 

Israel Pharmaceutical Products Maabarot Ltd., 
Maabarot 4023000, Israel.

∙ This leaflet was checked and approved by the 
Ministry of Health in November 2015.

∙ Registration number of the medicine in the 
National Drug Registry of the Ministry of Health: 
132.16.30996.00




