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Tablets

Tablets

COMPOSITION
Each tablet contains:
Amitriptyline Hydrochloride
25mg
Each tablet contains:
38 mg lactose
0.112-0.168 mg sodium
Inactive Ingredients
Elatrol
Lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose,
sodium starch glycolate,
magnesium stearate,
colloidal silicon dioxide,
hydroxypropyl
methylcellulose
(hypromellose), titanium
dioxide, D&C yellow #10
aluminium lake,
macrogol/PEG 400
(polyethylene glycol),
FD&C yellow #6/Sunset
yellow FCF aluminium
lake.

Amitriptyline Hydrochloride
10mg
66.5 mg lactose
0.056-0.084 mg sodium
Elatrolet
Lactose monohydrate,
microcrystalline cellulose,
starch, sodium starch
glycolate, magnesium
stearate, colloidal silicon
dioxide, hydroxypropyl
methyl cellulose. titanium
dioxide, macrogol/
PEG 400 (polyethylene
glycol).

THERAPEUTIC GROUP
Non selective monoamine reuptake inhibitors (N06AA).
THERAPEUTIC ACTIVITY
For the relief of symptoms of depression and for the
treatment of involuntary night urination (Enuresis nocturna).
WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?
Do not use this medicine if you are sensitive to any of
its ingredients or to other drugs belonging to the same
pharmacotherapeutic class (Tricyclic antidepressants).
Do not use this medicine if you are being treated
concomitantly with monoamine oxidase inhibitors or
during 14 days after discontinuation of such treatment.
Do not use this medicine if you have heart disease
such as irregular heart beats, heart block or failure,
coronary artery disease or have recently had a heart
attack.
Do not use this medicine if you suffer from severe liver
disease.
Do not use this medicine if you suffer from periods of
increased and exaggerated behavior (Mania).
Do not use this medicine if the child is under 12 years
old.
Do not use this medicine if you are taking cisapride or
using concurrently antihypertensive medicine,
particularly guanethidine.
Do not take this medicine without consulting a doctor
before starting treatment if you are pregnant, plan to
become pregnant or are breastfeeding or if you are
suffering or have suffered in the past from impaired
function of the respiratory system (e.g. asthma), the heart
and/or blood vessels, the eyes (e.g. glaucoma), the liver,
the kidney/urinary tract (history of urinary retention), the
digestive system (e.g. ulcer), the thyroid gland, the blood
system (e.g. coagulation disorder, anemia) or the prostate
gland.
Do not use this medicine without consulting a doctor also
if you are suffering or have suffered in the past from
diabetes (use of the product may cause a rise or a lowering
in the blood sugar levels), epilepsy, psychiatric disorder
(e.g. schizophrenia or manic depression), if you have
suicidal thoughts or have attempted suicide in the past,
if you are consuming large quantities of alcoholic
beverages or if you are receiving electroconvulsivetherapy
(ECT).
HOW WILL THIS MEDICINE AFFECT YOUR DAILY
LIFE?
Use of this medicine may impair alertness and therefore
caution should be exercised when engaging in activities
such as driving a car, operating dangerous machinery
and in any other activity which requires mental alertness.
Children should be cautioned against engaging in
activities such as bicycle riding or playing near roads
and the like.
Do not drink wine or alcoholic beverages while under
treatment with this medicine.
This medicine may cause particular sensitivity upon
exposure to the sun and excessive skin tanning. Therefore,
avoid exposing yourself to the sun and use appropriate
protection (long clothes, a hat, sunscreen agents, etc.).
WARNINGS
The preparation contains lactose and may cause an
allergic reaction in patients sensitive to lactose.
It is recommended that the treated patients and their
family members keep a follow-up regarding changes such
as: intensified depression, suicidal thoughts,
aggressiveness, etc. In the event that these changes
occur, the doctor should be consulted immediately. This
recommendation should even be more strictly adhered
to in young patients aged 18-24 years.
In children, adolescents, and young adults up to 24 years
of age who have taken antidepressant medicines, an
increase in the incidence of side effects have been
observed such as: attempts to commit suicide, suicidal
thoughts and hostility. The doctor may, nevertheless,
prescribe this medicine for you if convinced it is for your
benefit.
If you have been prescribed this medicine, and you wish
to talk to your doctor about it, refer to him/her again.
You must report to the doctor in the event any of the side
effects detailed appear or worsen.
If you are sensitive to any type of food or medicine,
including non- prescription medicines or dietary
supplement, inform your doctor before commencing
treatment with this medicine.
If you are about to undergo an elective surgery (including

dental surgery) or any other operation requiring anesthesia,
inform the treating physician that you are taking this
medicine.
Elderly patients are more likely to exhibit dose-related
sensitivity, especially agitation, confusion and orthostatic
hypotention.
DRUG INTERACTIONS
If you are taking another drug concomitantly or if you
have just finished treatment with another medicine, inform
the attending doctor, in order to prevent hazards or lack
of efficacy arising from drug interactions.
This is especially important for medicines belonging to
the following groups: drugs affecting the central nervous
system (e.g. sedatives, hypnotics, drugs for parkinsonism,
epilepsy, anti-allergics, anesthetics for surgical operation
and narcotic analgesics), antihypertensives (such as
guanethidine or duretics), cough and cold preparations,
drugs for thyroid disease, anticholinergic drugs or drugs
possessing anticholinergic activity (such as
antispasmodics), antidepressants (such as SSRIs and
tricyclic antidepressants), MAOIs (e.g. phenelzine),
medicines to treat some mental illnesses (such as
clozapine, sulpiride, thioridazine), alretamine (to treat
some types of cancer), antiarrhythmics (such as
amiodarone or diltiazem), rifampicin (to treat infections),
ritonavir (to treat HIV), beta-blockers (e.g. sotalol), muscle
relaxants (e.g. baclofen), nitrates (for the treatment of
angina), oral contraceptives,
cimetidine (for ulcer), clonidine (for hypertension and
migraine), sulfiram (“antabuse” for rehabilitation) or alcohol,
electroconvulsivetherapy (ECT).
Do not use this medicine concomitantly with monoamine
oxidase inhibitors or within 14 days of their discontinuation.
SIDE EFFECTS
In addition to the desired effect of the medicine, adverse
reactions may occur during the course of taking this
medicine, for example: dryness of the mouth, diarrhea,
nausea, blurring of vision, dilation of the pupil of the eye,
pins and needles, drowsiness, headache, confusion,
disorientation, delusions, excitement, dizziness,
sleeplessness, restlessness, nightmares, weakness,
difficulty concentrating, lack of co-ordination, anxiety,
unpleasant taste, abdominal pain, loss of apetite, increase
in body weight, malaise, hepatitis, jaundice, increased
sweating, hair loss, ringing in the ear (tinnitus), irregular
heart beats (palpitations), faining, sever hypotention or
increased blood pressure, disturbances in sexual function
or sex drive, breast enlargement or changes in blood
sugar levels.
If the above side effects continue or are bothersome,
refer to your doctor.
Effects that require special attention
Skin irritation or skin rash, sensitivity to sun or sun lamps,
swollen face or tongue, very high fever, difficulty in
swallowing, black tongue, shortness of breath, tremor,
constipation, intestinal obstruction, sore throat,
hallucinations, eye pain, difficulty in speech, impaired
mobility or difficulty in urination, swelling, shock and
collaps (rare): stop treatment and refer to your doctor
immediately!
Withdrawal symptoms
Nausea, malaise and headache, dream and sleep
disturbances, irritability and restlessness. Mania or
hypomania may occur 2-7 days after stopping the tablets.
In the event that you experience side effects not
mentioned in this leaflet or if there is a change in
your general health, consult your doctor immediately.
ADMINISTRATION AND DOSAGE
Dosage is according to doctor's instructions only.
Do not exceed the recommended dosage.
This medicine is to be taken at specific time intervals as
determined by the attending doctor.
If you forget to take this medicine at the specified time,
take the dose as soon as you remember, but never take
a double dose.
DIRECTIONS FOR USE
Do not chew, crush or divide! Swallow the medicine with
a small amount of water.
HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS
OF THE TREATMENT?
Complete the full course of treatment as instructed by
the doctor.
Even if there is an improvement in your health, do not
suddenly discontinue use of this medicine before consulting
your doctor. If your physician decides that you discontinue
the treatment, this should be done gradually.
Please be informed that the effect of this medicine may
be observed only following several weeks of treatment.
Avoid Poisoning!
This medicine and all other medicines must be stored in
a safe place out of the reach of children and/or infants,
in order to avoid poisoning.
If you have taken an overdose or if a child has accidentally
swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital
emergency room and bring the package of the medicine
with you.
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do
so by a doctor!
This medicine has been prescribed for the treatment of
your ailment; in another patient it may cause harm.
Do not give this medicine to your relatives, neighbors
or acquaintances.
Do not take medicines in the dark! Check the label and
the dose each time you take your medicine. Wear glasses
if you need them.
STORAGE
Store this medicine in a dry place, below 25°C.
Even if kept in their original container and stored as
recommended, medicines may be kept for a limited period
only. Please note the expiry date of the medicine! In case
of doubt, consult the pharmacist who dispensed the
medicine to you.
Do not store different medications in the same package.
DRUG REGISTRATION NO.:
ELATROL®: 051 75 24391 00
ELATROLET: 051 41 24390 00
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Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
P.O.Box 3190, Petah-Tikva
3354033000311
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ערבית

This leaflet format has been determined by the Ministry of Health
and the content thereof has been checked and approved
PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE
PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription.
Read the package insert carefully in its entirety before using
this medicine.

טבליות

הרכב
כלטבליהמכילה:
Amitriptyline
Hydrochloride 25 mg
כלטבליהמכילה:
38מ"גלקטוז
0.112-0.168מ"גסודיום
מרכיביםבלתיפעילים
Elatrol

טבליות

Amitriptyline
Hydrochloride 10 mg
66.5מ"גלקטוז
0.056-0.084מ"גסודיום
Elatrolet
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Lactose monohydrate,
microcrystalline
cellulose, starch,
sodium starch glycolate,
magnesium stearate,
colloidal silicon dioxide,
hydroxypropyl methyl
cellulose. titanium
dioxide, macrogol/
PEG 400 (polyethylene
glycol).
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טבעתעשיותפרמצבטיותבע"מ,
ת"ד,3190פתח-תקוה.
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Lactose monohydrate,
microcrystalline
cellulose, sodium starch
glycolate, magnesium
stearate, colloidal silicon
dioxide, hydroxypropyl
methylcellulose
(hypromellose), titanium
dioxide, D&C yellow
#10 aluminium lake,
macrogol/PEG 400
(polyethylene glycol),
FD&C yellow #6/Sunset
yellow FCF aluminium
lake.
קבוצה תרפויטית
מעכביספיגתמונואמיןלאבררניים).(N06AA
פעילות רפואית
לטיפולבסימפטומיםשלדיכאוןולטיפולבהרטבתלילה
).(Enuresis nocturna
מתי אין להשתמש בתכשיר?
איןלהשתמשבתרופהזואםידועהלךרגישותלאחד
ממרכיביה או לתרופות אחרות מאותה משפחה
פרמקותרפויטית )נוגדי דיכאון טריציקלים(.
איןלהשתמשבתכשירזהאםהינךמטופל/תבו-זמנית
בתרופותמקבוצותבולמימונואמיןאוקסידאזאובמהלך
 14יום מאז הפסקת הטיפול בתכשיר מקבוצה זו.
איןלהשתמשבתכשירזהאםהינךסובל/תממחלת
לב,כגון:קצבלבלאסדיר,חסםלב,איספיקתלבאו
מחלתכלידםכליליים,אושחוויתלאחרונההתקףלב.
איןלהשתמשבתכשירזהאםהינךסובל/תממחלת
כבדחמורה.
איןלהשתמשבתכשירזהאםהינךסובל/תמאפיזודות
של התרגשות קיצונית ופעילות מופרזת ).(Mania
איןלהשתמשבתכשירזהאםהינךמתחתלגיל12שנים.
איןלהשתמשבתכשירזהאםהינךמטופל/תבו-זמנית
בסיזאפריד או בתרופות נגד יתר לחץ דם ,במיוחד
גואנטידין.
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת
הטיפולאםהינךבהריון,מתכננתהריוןאומניקה,אואם
הינךסובל/תאוסבלתבעברמליקויבתפקוד:מערכת
הנשימה)כגוןאסטמה(,הלבו/אוכליהדם,העיניים)כגון
גלאוקומה(,הכבד,הכליה/מערכתהשתן)עברשלעצירת
שתן(,מערכתהעיכול)כגוןאולקוס(,בלוטתהתריס
)תירואיד(,מערכתהדם)כגוןקרישה,אנמיה(אובלוטת
הערמונית.
אםהינךסובל/תאוסבלתבעברמסכרת]השימושבתכשיר
]עלוללגרוםלשינויים)עליהאוירידה(ברמתהסוכרבדם[,
מאפילפסיה)מחלתהנפילה(,הפרעהפסיכיאטרית)כגון:
סכיזופרניה,מניה(,אםישלךמחשבותהתאבדותאו
שניסיתלהתאבדבעבר,אםהינךמרבהבשתייתמשקאות
חריפיםאואםהינךמקבל/תטיפולבנזעיחשמל).(ECT
איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?
השימושבתרופהזועלוללפגוםבעירנותועלכןמחייב
זהירותבנהיגהברכב,בהפעלתמכונותמסוכנותובכל
פעילותהמחייבתעירנות.
באשרלילדים,ישלהזהירםמרכיבהעלאופנייםאו
ממשחקיםבקרבתהכבישוכדומה.
איןלשתותיינותאומשקאותחריפיםבתקופתהטיפול
בתרופהזו.
תרופהזועלולהלגרוםלרגישותמיוחדתעםחשיפהלשמש
ושיזוףמוגבר,לכןישלהימנעמחשיפהלשמשולדאוג
להגנהמתאימה)בגדיםארוכים,כובע,משחותהגנה,וכו'(.
אזהרות
התכשירמכיללקטוזועלוללגרוםלאלרגיהאצלאנשים
הרגישיםללקטוז.
מומלץכיהמטופליםובנימשפחותיהםיעקבואחרשינויים
כגון:הגברתהדיכאון,מחשבותאבדניות,תוקפנותוכו'.
במידהוחלושינוייםכאלהישלפנותמיידיתלרופא.יש
להקפידהקפדהיתרהעלהמלצהזאתבמטופליםבגילאי
.18-24
בילדים,מתבגריםובמבוגריםעדגיל24אשרלקחותרופות
נוגדותדיכאון-נצפתהעליהבתופעותלוואי,כגון:ניסיון
התאבדות,מחשבותאבדניותועוינות .למרותזאת,הרופא
שלךיכוללרשוםלךתרופהזוכאשרהואחושבשזה
לטובתך.
אםהרופארשםלךאתהתרופההזאתואת/המעונין/ת
לשוחחאיתו,פנה/יחזרהלרופא.
עליךלדווחלרופאשלךאםהופיעוחלקמתופעותהלוואי
שפורטואושהןהוחמרו.
אםהינךרגיש/הלמזוןכלשהואולתרופהכלשהי,לרבות
תרופותללאמרשםותוספיתזונה,עליךלהודיעעלכך
לרופאלפנינטילתהתרופה.
אםהינךעומד/תלעבורניתוח)כוללדנטלי(,אוכלפעולה
הכרוכהבהרדמה,ישלדווחלרופאהמטפלעלנטילת
תרופהזו.
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פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו1986 -
תרופהזוחייבתבמרשםרופא
קרא/י בעיון את העלון במלואו בטרם תשתמש/י בתרופה

בקשישיםעלולהלהופיערגישותיתרהקשורהלמינון
התרופה,ומתבטאתבמיוחדבחרדה,בילבולותתלחץדם
בעמידה.
תגובות בין-תרופתיות
אםהינךנוטל/תתרופהנוספתאואםגמרתזהעתה
הטיפולבתרופהאחרת,עליךלדווחלרופאהמטפל,כדי
למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות
בין-תרופתיות .הדבר חשוב במיוחד לגבי תרופות
מהקבוצותהבאות:
תרופותהמשפיעותעלמערכתהעצביםהמרכזית)כגון
תרופותלהרגעה,לשינה,למחלתפרקינסון,לאפילפסיה,
נגדאלרגיות,חומריםמרדימיםלניתוחיםומשככיכאבים
נרקוטים(,תרופותלהורדתלחץ-דם)כגוןגואניתידיןאו
משתנים(,תרופותנגדשיעולוהצטננות,תרופותלטיפול
בבלוטתהתריס,תרופותאנטיכולינרגיותאובעלותפעולה
אנטיכולינרגית)כגוןתכשיריםנגדעויתותבבטן(,תרופות
נוגדותדיכאון)כגוןממשפחתSSRIאוטריציקליים(,מעכבי
)MAOכגוןפנלזין(,תרופותלטיפולבמצביםנפשיים)כגון:
קלוזאפין,סולפירידותיורידאזין(,אלרטאמין)לטיפולבסוגים
מסוימיםשלסרטן(,תרופותלטיפולבהפרעותקצבלב
)כגוןאמיודארוןאודילטיאזם(,ריפמפיצין)לטיפולבזיהום(,
ריטונאביר)לטיפולב,(HIV-חוסמי-בטא)כגוןסוטאלול(,
מרפישרירים)כגוןבקלופן(,ניטראטים)לטיפולבתעוקת
לב(,גלולותלמניעתהריון,סימטידין)לאולקוס(,קלונידין
)ללחץ-דםולמיגרנה(,סולפירם)"אנטאביוז"לגמילה(,
אלכוהולאוטיפולבנזעיחשמל).(ECT
איןליטולתרופהזובו-זמניתובתוך14יוםמתוםהטיפול
בבולמימונואמיןאוקסידזה.
תופעות לוואי
בנוסףלפעילותהרצויהשלהתרופה,בזמןהשימושבה
עלולותלהופיעהשפעותלוואי,כגון:יובשבפה,שילשול,
בחילה,טישטושראיה,הרחבתהאישוניםבעין,תחושת
עקצוץ,נמנום,כאבראש,בלבול,דיסאוריינטציה,הזיות,
התרגשות,סחרחורת,חוסרשינה,אי-שקט,חלוםבלהות,
חולשה,קשייםבריכוז,חוסרקואורדינציה,חרדה,טעםרע
בפה,כאביבטן,חוסרתיאבון,עליהבמשקל,תחושתחולי,
צהבת ,הצהבת העור ,הזעה מוגברת ,נשירת שיער,
צילצולים באוזניים ) ,(tinnitusקצב לב לא סדיר,
)פלפיטציות(,תחושתעילפון,תתלחץדםחמוראועליה
בלחץהדם,הפרעותבתפקודאובחשקהמיני,הגדלת
חזהאושינויברמותהסוכרבדם.
אםהתופעותהנ"למתמשכותו/אומטרידות,ישלפנות
לרופא.
תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
גירויאופריחהבעור,רגישותמוגברתלשמשאוהופעת
שלפוחיות,לשוןאופניםנפוחים,חוםגבוהמאד,קושי
בבליעה,לשוןשחורה,קוצרנשימה,רעד,עצירות,חסימת
מעיים ,כאב גרון ,הזיות ,כאב בעיניים ,קושי
בדיבור,קשייםבתנועהאוקושיבהטלתשתן,התנפחות,
שוקוהתמוטטות)נדיר(:ישלהפסיקהטיפולולפנותלרופא
מיד!
תופעות בזמן הפסקת טיפול לאחר שימוש ממושך
בחילה,תחושתחולי,כאבראש,הפרעותבשינהובחלומות,
עצבנותוחוסרמנוחה.מניהאוהיפו-מניהעלוליםלהופיע
 2-7ימים לאחר הפסקת השימוש בטבליות.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו
בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית ,עליך
להתייעץ עם הרופא מיד.
מתן ומינון
המינוןלפיהוראותהרופאבלבד.
איןלעבורעלהמינוןהמומלץ.
ישלהשתמשבתרופהזובזמניםקצוביםכפישנקבעע"י
הרופאהמטפל.
אםשכחתליטולתרופהזובזמןשנקבע,ישליטולמנה
מידכשנזכרת,אךבשוםאופןאיןליטולשתימנותביחד.
אופן השימוש
איןללעוס,לכתושאולחצות!לבלועאתהתרופהעםמעט
מים.
כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?
עליך להשלים את הטיפול כפי שהומלץ ע"י הרופא.
גםאםחלשיפורבמצבבריאותך,איןלהפסיקאתהטיפול
בתרופהבאופןפתאומיללאהתייעצותעםהרופא,וגם
אזרקבאופןהדרגתי.
השפעתהתרופהניכרתלעיתיםרקלאחרמספרשבועות.
מנע/י הרעלה!
תרופהזווכלתרופהאחרת,ישלשמורבמקוםסגורמחוץ
להישגידםשלילדיםו/אותינוקות,ועלידיכךתמנע
הרעלה.
אםנטלתמנתיתראואםבטעותבלעילדמןהתרופה,
ישלפנותמידלחדרמיוןשלביתחוליםולהביאאריזת
התרופהאיתך.
איןלגרוםלהקאהללאהוראהמפורשתמרופא!
תרופהזונרשמהלטיפולבמחלתך;בחולהאחר)ת(,היא
עלולהלהזיק.אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך ,שכניך או
מכריך.
איןליטולתרופותבחושך!ישלבדוקהתוויתוהמנהבכל
פעםשהינךנוטל/תתרופה.
ישלהרכיבמשקפייםאםהינךזקוק/הלהם.
החסנה
ישלשמורתרופהזובמקוםיבש,מתחתל.25°C-
גם לפי תנאי האריזה/ההחסנה המומלצים ,תרופות
נשמרותלתקופהמוגבלתבלבד.
נאלשיםלבלתאריךהתפוגהשלהתכשיר!בכלמקרה
שלספק,עליךלהיוועץברוקחשסיפקלךאתהתרופה.
איןלאחסןתרופותשונותבאותהאריזה.
מס' רישום התרופה
אלטרול®טבליות051752439100:
אלטרולטטבליות051412439000:

