
 

 

   1986) תכשירים( התשמ"ו  עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

 

 מ"ג 0.1מינירין טבליות 

 מ"ג 0.2מינירין טבליות 

 הרכב:
 מכילה:  מ"ג 0.1של מינירין טבליה כל 

Desmopressin Acetate 0.1 mg 

 :מ"ג  מכילה 0.2כל טבליה של מינירין 

Desmopressin Acetate 0.2 mg 

 

 "מידע נוסף" 6ראה סעיף  –חומרים בלתי פעילים 

 
 . קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

 ל הרופא או אל הרוקח.עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה . אם יש לך שאלות נוספות,פנה א

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים.היא עלולה להזיק להם אפי אם נראה לך כי 

 מחלתם דומה.

 .65התרופה אינה מיועדת למבוגרים מעל גיל 

 

 

 למה מיועדת התרופה? .1
 

 

סוכרת תפלה )דיאבטיס אינסיפידוס(, הרטבת לילה, הטלת שתן לילית במבוגרים הקשורה עם השתנת יתר 

 לילית.

 

 אנלוג של ההורמון וזופרסין: קבוצה תרפויטית

 

 

 

 

 

 

 

 לפני שימוש בתרופה. .2
 

 

 

 

 

 

 אין להשתמש בתרופה:

 אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה. -

 אם הינך סובל/ת מאי ספיקת לב או מכל מצב הדורש טיפול במשתנים. -

גיעה (, תסמונת פhyponatraemiaבמקרים של: אי ספיקת כליות חמורה, ירידה ברמת הנתרן)) -

 מוגבר רגיל או פסיכוגני. ן(, צימאוSIADH) ADHבהפרשה תקינה של הורמון 
.65אין להתחיל את הטיפול אצל חולים מעל גיל -  

 



 

 

 ות לשימוש בתרופה:מיוחדות הנוגע זהרותא

 הינך סובל או סבלת בעבר מ:  אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם -
 .הלב ו/או כלי דםליקוי בתפקוד  -

 .הכליה/מערכת השתןליקוי בתפקוד  -

 .לחץ דם גבוה -

 חוסר איזון בנוזלים או אלקטרוליטים.-

 .אלקטרוליטים בדם, )נפח(שתן ,דם  בדיקותבתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך  -

יש להפסיק את לקיחת התרופה במצב של מחלה חריפה המאופיינת ע"י פגיעה במאזן מים ואלקטרוליטים  -

 .חום גבוה, הקאות, שלשולים בגוף, כגון:

 יש להעדיף תמיד את השימוש במינירין טבליות על פני מינירין ספריי. -

ות מוגבלת למינימום החל משעה לפני נטילת מינירין בערב, ועד הבוקר שלמחרת צריכת הנוזלים צריכה להי-

 שעות(. 8)לפחות 

 ימים לאחר מכן ובכל מקרה של עליה במינון. 3במבוגרים יש לבדוק את רמת הנתרן לפני תחילת הטיפול ו -

 יש להקפיד על משטר צריכת מים, יש לשתות רק כמות המספקת את תחושת הצמא. -

.ינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופהאם ה -  

 

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה , ספר על  

במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח: ,כך לרופא או לרוקח  

 

 (, -tricyclic antidepressantsו SSRIדיכאון )כגון תרופות מקבוצת תרופות לטיפול ב -

  קרבמזפין -

 קלורפרומזין  -

 (NSAIDsתרופות אנטי דלקתיות )מקבוצת  -

 .לופרמיד -

 דימתיקון -
 

 .אם הנך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופההריון והנקה: 

 

 

 הטבליות מכילות לקטוז. :תרופהמידע חשוב על חלק מהמרכיבים של ה

 

 כיצד תשתמש בתרופה? .3
 

 תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא

 עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

 המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד . המינון המקובל בדרך כלל הוא:

 

 רת תפלה ) דיאביטיס אינסיפידוס(סוכ -
שלוש פעמים ביום , אח"כ מתאימים את המינון לפי תגובת המטופל מ"ג  0.1"כ המנה ההתחלתית היא בד

 .מ"ג שלוש פעמים ביום 0.2-0.1רוב המטופלים יקבלו מינון של , 

 



 , הרטבת לילה )נוקטורנל אנורזיס(    -
לפני השינה, אם המינון לא מספיק הרופא יכול להעלות את המינון  מ"ג 0.2המנה ההתחלתית היא בד"כ  

 מ"ג. 0.4 ל

 
 השתנה לילית )נוקטוריה( -

לפני השינה, אם המינון לא מספיק אחרי שבוע הרופא יוכל להעלות  מ"ג 0.1המנה ההתחלתית המומלצת היא 

 ג בהעלאות מינון שבועיות.מ" 0.4ואח"כ ל  מ"ג  0.2ל 
 

 .המומלצת המנה על לעבור אין
 

 :השימוש אופן 
 ניתן ליטול את התרופה עם הארוחה.

 לחצות הטבליה לשם הקלה על הבליעה, אולם יש לבלוע את שני החלקים ביחד. ניתן

 

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

 .אתך התרופה אריזת והבא חולים
 מנות שתי ליטול אין אופן בשום אך ;כשנזכרת מיד מנה ליטול יש ,קצובה בזמן זו תרופה ליטול שכחת אם

 !ביחד

 

 יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

 הרופא או הרוקח. עם התייעצות ללא בתרופה הטיפול את להפסיק אין בריאותך במצב שיפור חל אם גם

 

 אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק

 להם.

 היוועץ ברופא או ברוקח. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,

 

 

 
 

 .תופעות לוואי .1
 

עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא מינירין מלט כמו בכל תרופה, השימוש ב

 .רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן

 

התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון: בחילה, כאב בנוסף לפעילות הרצויה של 

 בטן,  כאב ראש, סחרחורת, בצקת, תכיפות השתנה, יובש בפה, עליה במשקל .

 

 תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

( : כאב ראש, בחילה, hyponatraemiaסימפטומים הבאים יכולים להופיע במקרה של הרעלת מים )

רות נוזלים, ירידה ברמת הנתרן, מיעוט במתן שתן, דיכוי מערכת עצבים המרכזית, עוויתות, בצקת הצטב

 ריאות: הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא מיד. 

 

 תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:

 



 ת לילד/ה!על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנ

 

 

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ 

 עם הרופא.

 

, עדיין לא הוכח קשר נסיבתי, אך Desmopressinדווחו אירועים טרומבואמבולים לאחר טיפול בתכשירי 

 יש להיזהר בטיפול בחולים עם גורמי סיכון.
 

 

 איך לאחסן את התרופה? .2

 תינוקות או/ו ילדים של ידם להישג מחוץ סגור במקום לשמור יש אחרת תרופה וכל זו תרופה !הרעלה י/מנע
 .הרעלה י/תמנע כך ידי-ועל

 אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

( המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס exp.dateאין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה )

 ליום האחרון של אותו חודש.

 סגור/י היטב  את הצנצנת ומנע/י חדירת אוויר ורטיבות. .C° 25יש לאחסן במקום יבש  מתחת ל

 

 

 

 ידע נוסף.. מ6

 ,Lactose monohydrate, potato starchסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם  : ונ
povidone, magnesium stearate 

 כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

 .0.1של  כיתובאלפטית וקמורה.עם פס חציה אחד ו: טבליה לבנה,  מ"ג 0.1טבליות מינירין 

 .0.2: טבליה לבנה, אלפטית וקמורה.עם פס חציה אחד וכיתוב של  מ"ג 0.2מינירין טבליות 

 טבליות . 30 התכשירים מגיעים באריזות המכילות

 

 :וכתובתו הרישום בעל
 ,מ"בע פרמציוטיקלס פרינג

 .38900 קיסריה ,התעשיה פארק ,8 השיטה 'רח

 

 שם היצרן וכתובתו:

 .שוויץ ,פרינג

 :שם היבואן וכתובתו 
 ,מ"בע וטיקלספרמצי לפידות .ע

 .38900 קיסריה ,התעשיה פארק ,8 השיטה 'רח

 

 2015יוני  עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך:



 :בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות התרופה רישוםפר מס
 01 25705 99 141מ"ג:  0.1מינירין 

 01 25704 98 141מ"ג:  0.2מינירין 

 
 

 סח בלשון זכר,על אף זאת התרופה מיועדת לבני שני המינים.לשם הפשטות ולהקלת הקריאה,עלון זה נו

 

 


