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 ! החמרות בלבדטופס זה מיועד לפרוט ה
 

 
 ההחמרות המבוקשות

 
 פרק בעלון

 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש

Indication   

contraindications   

Posology, dosage  & 
administration 

  

Special Warnings and 
Special Precautions 
for Use 

Tics 

Methylphenidate is associated 

with the onset or exacerbation of 

motor and verbal tics. 

Worsening of Tourette’s 

syndrome has also been reported. 

Family history should be assessed 

and clinical evaluation for tics or 

Tourette’s syndrome in children 

should precede use of 

methylphenidate. Patients should 

be regularly monitored for the 

emergence or worsening of tics 

during treatment with 

methylphenidate. 

 Monitoring should be at every 

adjustment of dose and then at 

least every 6 months or every 

visit. 
 

Tics 

Methylphenidate is associated with the onset or 

exacerbation of motor and verbal tics. 

Worsening of Tourette’s syndrome has also been 

reported. Family history should be assessed and 

clinical evaluation for tics or Tourette’s syndrome 

in children should precede use of 

methylphenidate. Patients should be regularly 

monitored for the emergence or worsening of tics 

during treatment with methylphenidate. 

 Monitoring should be at every adjustment of 

dose and then at least every 6 months or every 

visit. 

THY, PERIPHERAL VASCULOPA
MENON PHENOINCLUDING RAYNAUD’S 

Stimulants, including CONCERTA, used to treat 

ADHD are associated with peripheral 

vasculopathy, including Raynaud’s phenomenon. 

Signs and symptoms are usually intermittent and 

mild; however, very rare sequelae include digital 

issue breakdown. Effects ulceration and/or soft t

of peripheral vasculopathy, including Raynaud’s 

marketing -phenomenon, were observed in post

reports at different times and at therapeutic doses 

in all age groups throughout the course of 

ove treatment. Signs and symptoms generally impr

after reduction in dose or discontinuation of drug. 

Careful observation for digital changes is 

necessary during treatment with ADHD 

stimulants. Further clinical evaluation (e.g., 

rheumatology referral) may be appropriate for 

certain patients. 

Interaction with Other 
Medicaments and 
Other Forms of 
Interaction 

  

Fertility,   pregnancy 
and Lactation 

  

Adverse events  

 

5.7)] Priapism [see Warnings and Precautions ( -

Warnings and Precautions] 



 

Musculoskeletal, Connective 

Tissue and Bone Disorders: 

Arthralgia, Myalgia, Muscle 

twitching,  

 

Musculoskeletal, Connective Tissue and Bone 

Disorders: Arthralgia, Myalgia, Muscle twitching, 
Rhabdomyolysis 

 

PATIENT 
COUNSELING 
INFORMATION 

 
 
 

 Priapism 
Advise patients, caregivers, and family 

members of the possibility of painful or 

prolonged penile erections (priapism). 

Instruct the patient to seek immediate 

medical attention in the event of 

priapism [see Warnings and 

Precautions]. 

 

Circulation Problems in Fingers and Toes 

[Peripheral Vasculopathy, including 

Raynaud’s Phenomenon]  

Instruct patients beginning treatment with 

CONCERTA
 

about the risk of peripheral 

vasculopathy, including Raynaud’s phenomenon, 

and associated signs and symptoms: fingers or 

toes may feel numb, cool, painful, and/or may 

change color from pale, to blue, to red.  

Instruct patients to report to their physician any 

new numbness, pain, skin color change, or 

sensitivity to temperature in fingers or toes.  

Instruct patients to call their physician 

immediately with any signs of unexplained  

wounds appearing on fingers or toes while 

taking CONCERTA .  

Further clinical evaluation (e.g., rheumatology 

referral) may be appropriate for certain patients 
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 ! החמרות בלבדטופס זה מיועד לפרוט ה

 
 

 ההחמרות המבוקשות 
 

 פרק בעלון
 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש



 התוויות
 

  

מתי אין להשתמש 
 בתכשיר?

בכל מקרה שאין באפשרותך  -
 לבלוע טבליות בשלמותן.

 

ותך לבלוע טבליות בכל מקרה שאין באפשר -
 בשלמותן.

 
אזהרות מיוחדות 
הנוגעות לשימוש 

 בתרופה:

מוות פתאומי דווח בהקשר 
לשימוש בתכשירים לטיפול 

( ADHDבהפרעת קשב וריכוז )
 בילדים 

, בדרך כללהסובלים ממום בלב. 
אין להשתמש בקונסרטה בילדים, 

 מתבגרים או מבוגרים הסובלים
 ממום בלב.

במידה  יש לידע את הרופא -
וקיימת היסטוריה משפחתית של 

מוות פתאומי או מוות שקשור 
יש  טיפולה במהלך .לב לבעיות

לעקוב אחר לחץ הדם וקצב הלב 
  בתדירות שתקבע ע"י הרופא

 
 

מוות פתאומי דווח בהקשר לשימוש בתכשירים  -

 ( בילדים ADHDלטיפול בהפרעת קשב וריכוז )
שתמש , אין להבדרך כללהסובלים ממום בלב. 

 בקונסרטה בילדים, מתבגרים או מבוגרים הסובלים
 ממום בלב.

יש לידע את הרופא במידה וקיימת היסטוריה  -
 משפחתית של מוות פתאומי או מוות שקשור לבעיות

יש לעקוב אחר לחץ הדם וקצב  טיפולה במהלך .לב
 הלב בתדירות שתקבע ע"י הרופא 

 
… 
 
מתילפנידט הבעיות הלבביות הבאות דווחו בשימוש ב-

 הידרוכלוריד:
מוות פתאומי בחולים הסובלים מבעיות לב או מום 
לבבי, שבץ והתקפי לב במבוגרים, עלייה בלחץ דם 

 וקצב לב. 
יידע את הרופא אם אתה או הילד שלך סובלים 
מבעיית לב כלשהי, מום לבבי, לחץ דם גבוה או 

היסטוריה משפחתית של בעיות אלה.  הרופא ייבדוק 
את ילדך לבעיות לב טרם תחילת הטיפול אותך או 

בקונסרטה. הרופא ייבצע מעקב אחר לחץ הדם וקצב 
הלב , לך או לילדך ,באופן קבוע במהלך הטיפול עם 

 קונסרטה. 
פנה לרופא באופן מיידי אם אתה או ילדך מפתחים 

תסמינים של בעיות לב כגון כאב בחזה, קוצר נשימה 
 . או עילפון במהלך השימוש בקונסרטה

 
הבעיות הנפשיות הבאות דווחו בשימו שבמתילפנידט -

 הידרוכלוריד:
הופעה או החמרה בכל החולים של הבעיות הבאות: 
בעיות התנהגותיות או מחשבתיות, מחלה ביפולרית, 

 התנהגות תוקפנית או עויינת. 
בילדים ומתבגרים: הופעה של תסמינים פסיכוטיים 

א אמיתיים או )כגון שמיעת קולות, אמונה בדברים ל
 חשודים( או של תסמינים מאניים. 

יש ליידע את הרופא על כל בעייה נפשית שלך או של 
ילדך, על היסטוריה משפחתית של התאבדות, מחלה 

 ביפולרית או דיכאון. 
יש לפנות לרופא באופן מיידי אם אתה או ילדך חווים 

הופעה חדשה או הרעה של תסמינים נפשיים או 
ימוש בקונסרטה, בייחוד ראייה בעיות במהלך הש

ושמיעה של דברים לא אמיתיים, אמונה בדברים לא 
 אמיתיים או חשודים. 

 
בעיות סירקולציה )זרימת דם( באצבעות הרגליים -

כולל תופעת  Peripheral vasculophatyוהידיים )
ריינו( דווחו בשימוש  במתילפנידט הידרוכלוריד. 

להרגיש חסרות אצבעות ידיים או רגליים עלולים 
תחושה, קרות וכואבות. בן יכולות לשנות צבע מחיוור 

, לכחול, לאדום. יש ליידע את הרופא באופן מיידי 
במידה ומבחינים בחוסר תחושה, כאב, שינוי צבע עור 
 או רגישות לטמפרטורה באצבעות הרגליים או הידיים. 

.. 

אם אתה סובל מבעיות סירקולציה )זרימת דם( -
 דיים או הרגליים.לאצבעות הי

אין להשתמש בתרופה 
מבלי להיוועץ ברופא 

 לפני התחלת הטיפול:

  

   תגובות בין תרופותיות:



   הריון והנקה:

מידע חשוב על חלק 
מהמרכיבים של 

 התרופה
 

  

   כיצד תשתמש בתרופה:
תופעות לוואי שכיחות )העלולות  תופעות לוואי:

חולים מכל  01להופיע ביותר מ 
011( 

כאב ראש, ירידה בתיאבון, יובש 
 בפה, בחילה, נדודי שינה. 

תופעות לוואי נפוצות )העלולות 
חולים מכל  01להופיע בפחות מ 

011 ) 
הצטננות, דלקת גרון, דלקת 

בסינוסים, אובדן תאבון, חרדה, 
קושי להירדם, נדודי שינה ,מצב 

רוח ירוד, אי שקט, חוסר מנוחה, 
עצבנות, דיבור בלתי נשלט 

תנועות גוף לא נשלטות )טורט(, ו
עוויתות שרירים ,  שחיקת שיניים, 

, אי יציבות רגשית, ירידה ןדיכאו
בדחף מיני, התקפי חרדה,  מתח, 

תוקפנות,  שינויי מצב רוח, תחושת 
בילבול, סחרחורת, רעד, תחושת 
עקצוץ, כאב ראש, תחושת רוגע, 

קושי במיקוד הראייה, טשטוש 
סתובב, ראייה, תחושה של ראש מ

קצב לב מהיר, דפיקות לב, עלייה 
בלחץ הדם, תחושת חום, שיעול, 
כאב גרון, קוצר נשימה, כאב בטן, 

הקאות, שלשול, קשיי עיכול, 
הזעה מוגברת, פריחה  עצירות,

בעור, גרד בעור, התכוצויות 
שרירים,קושי להגיע או לשמר 
זקפה, רגזנות, תשישות, חום, 

צמא, חולשה, הרגשת מתח 
ועצבנות, אובדן משקל, עליה 

ברמת האנזים אלנין 
 אמינוטרנספרז בדם.

לעיתים  תופעות לוואי מופיעות
 :0:011קרובות שכיחות של עד 

ת נמוכה, ספירת כדוריות לבנו
תחושת כעס, עירנות יתר, שינויים 

במצב הרוח, תנודות תכופות 
 במצב 

הרוח, בעיות שינה, נטיה לבכי, 
פעילות מוחית  ,נמנום, ישנוניות

 מוגברת, יובש בעיניים, לחץ דם 
גבוה, פריחה בעור, קוצר נשימה, 

רשרוש בלב, מחשבה או רצון 
להתאבד, דם בשתן, מודעות ייתר 

 לסביבה
ת לוואי מופיעות לעיתים תופעו

  0:0111 -ל 0:011בין  רחוקות
תגובה אלרגית כגון נפיחות, תגובה 
אלרגית חמורה, התנפחות של 
האוזן, שלפוחיות על פני העור, 
קילופי עור, חרלת )מחלת עור(, 
גירוד, גירוי בעור, גבשושיות ו/או 
זיהום העור, ירידה בתגובה 
לתרופה, התנפחות השדיים 

 בגברים.
ופעות לוואי מופיעות לעיתים  ת

 -ל 0:0111נדירות ששכיחותן בין 

 תופעות לוואי שכיחות מאוד 
כאב בטן, ירידה בתאבון, כאב ראש, יובש בפה, 

בחילה, נדודי שינה, חרדה, סחרחורת , ירידה 
 במשקל, עצבנות, הזעה מוגברת. 

 
 תופעות לוואי שכיחות:

דלקת ריריות האף והלוע רינגיטיס )נזופ, הקאה, חום
כאב בלוע , שיעול, (, סחרחורתעם נזלת מוגלתית

קצב לב מהיר, דפיקות לב, ורטיגו,  )אורופרינקס(,
טישטוש ראייה, קשיי עיכול, הקאה, עצירות, זיהום 

, רעד ,אנורקסיה, מתח שרירים בדרכי נשימה עליונות,
ל טשטוש )סדציה(, כאב ראש ש נמלול )פרסתזיה(,

דיכאון, עצבנות, חוסר שקט, תוקפנות, ירידה  מתח,
בחשק מיני,תחושת בילבול, שחיקת שיניים, מתח, אי 

  יציבות רגשית,
 

 תופעות לוואי נוספות שדווחו במחקרים קליניים:
ספירת כדוריות לבנות נמוכה )לויקופניה(, יובש 

גלי חום,   מיקוד ראייה(,) בעיניים, ליקויי אקומודציה
חולשה, עיפות, תשישות, , ת בבטן, שלשולאי נוחו

הרגשת מתח ועצבנות, צמאה, דלקת בסינוסים, עלייה 
ברמת האינזים אלנין אמינוטרנספרז, עלייה בלחץ דם, 

, התכווצות שרירים, עלייה בקצב לב רישרוש בלב,
פעילות מוחית מוגברת, כעס,  נמנום , ישנוניות ,

ינויים במצב עירנות ייתר,  מודעות ייתר לסביבה,  ש
רוח, תנודות תכופות במצב הרוחה, התקף חדרה, 

דיבור בלתי נשלט ותנועות בעיות שינה, נטייה לבכי, 
דיבור מוגזם,  בעיות , (טיקים-גוף לא נשלטות )טורט

, פריחה מקולרית, זיקפה, קוצר נשימה, פריחה בעור
 ייתר לחץ דם.

 
 תופעות לוואי נוספות שדווחו בשימוש:

זמנית במספר תאי דם -ירידה בו ) נציטופניהפ
(, ירידה בטסיות אדומים, תאי דם לבנים וטסיות בדם

דימום )תרומבוציטופניה(, תרומבוציטופניה פורפורה )
, תעוקת לב, המאפיין ספירת טסיות נמוכה מאד(

ירידה בקצב לב, פעימה מוקדמת, הפרעות בקצב לב 
ראייה כפולה, אישונים )טכיקרדיה על חדרית(, 

כאבים בחזה, אי נוחות  , חבים, בעיות ראייהמור
חום גבוה, ירידה  ירידה בהשפעת התרופה, ,בחזה

בתגובה לתרופה, תגובת רגישות ייתר )אלרגיה( כגון 
אנגיואדמה, תגובה אנפילקטית, התנפחות של האוזן, 

שלפוחיות על פני העור, קילופי עור, חרלת )מחלת 
ו/או סיום בעור,  עור(, גירוד, גירוי בעור, גבשושיות 

 alkaline phosphatesעליה ברמת האנזים פריחה , 
בדם, עליה ברמת בילירובין בדם, עליה ברמת אנזימי 
הכבד בדם, ספירת כדוריות וטסיות לבנות לא תקינה, 

, , כאבי מפרקים, כאבי שרירים, עוויתות שרירים
התקף אפילפסיה,  (,רבדומיוליזיס) שריר תמס

( , הרגשת  ת חוזרות בלתי רצוניותתנועודיסקינזיה )
חוסר התמצאות )דיסאורנטציה(, הזיות שוא )חזותיות 

או קוליות(, מאניה, בעיות בדחף מיני,  נשירת שיער 
במקומות שונים בגוף )אלופציה(, אדמומיות בעור 

כיווץ כלי הדם בקצות אצבעות הידיים )אריתמה(, 
ונת תסמ) והרגליים, בדרך כלל בעקבות חשיפה לקור

 . (, זיקפה מתמשכת וכואבתריינו
 

 תופעות לוואי נוספות:
מצב רוח ירוד, חוסר מנוחה, עוויתויות שרירים, 



0:01111: 
ירידה בספירת כדוריות דם  

אדומות, ירידה בספירת כדוריות 
לבנות, ירידה בספירת טסיות בדם 

)טרמבוציטים(, ספירת טסיות 
נמוכה מאד, דימום המאפיין 

ספירת טסיות נמוכה מאד, הרגשת 
(, חוסר התמצאות )דיסאורנטציה

הזיות שוא )חזותיות או קוליות(, 
התרגשות יתר, דיבור מוגזם, 

התקף אפילפסיה, תנועה בלתי 
רצונית של השפתיים, הלשון או 

של איברים אחרים, ראייה כפולה, 
אישונים מורחבים, ראייה לא 

תקינה, דופק איטי, דופק לא סדיר, 
"דילוג" על פעימות לב, תחושת 

ם, קור באצבעות, הידים  והרגלי
נשירת שיער במקומות שונים 
בגוף, אדמומיות בעור , כאבי 

מפרקים, כאבי שרירים, עוויתות 
שרירים, כאבים בחזה, אי נוחות 

בחזה, ירידה בהשפעת התרופה, 
חום גבוה, עליה ברמת האנזים 

alkaline phosphates  ,בדם
עליה ברמת בילירובין בדם, עליה 
ברמת אנזימי הכבד בדם, ספירת 

ת וטסיות לבנות לא תקינה, כדוריו
ניסיון התאבדות, בעיות בדחף 

 מיני, זיקפה מתמשכת וכואבת. 

 

תחושת חום, כאב גרון , גרד בעור, רגזנות, מחשב או 
 רצון להתאבד, דם בשתן,  ניסיון התאבדות. 

 
 01תופעות לוואי שכיחות )העלולות להופיע ביותר מ 

 )011חולים מכל 
 01ת לוואי נפוצות )העלולות להופיע בפחות מ תופעו

 ( 011חולים מכל 
 , תחושת רוגע, תחושת עקצוץ

לעיתים קרובות שכיחות של עד  תופעות לוואי מופיעות
0:011: 

 -ל 0:011בין  תופעות לוואי מופיעות לעיתים רחוקות
0:0111  

 התנפחות השדיים בגברים.
כיחותן בין נדירות ששתופעות לוואי מופיעות לעיתים  

 :0:01111 -ל 0:0111
 

   איך לאחסן את התרופה
 

 . ות ההחמרות המבוקשות  על רקע צהובהעלון, שבו מסומנמצ"ב 
( בצבע שונה. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום בעלוןשינויים שאינם בגדר החמרות סומנו )

 הטקסט.
 

 
 .....06-01-2016...........הועבר בדואר אלקטרוני בתאריך

 


