
  
  

  1986-ו"התשמ) תכשירים( עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
  תרופה זו חייבת במרשם רופא

  י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא
  הבריאות ותוכנו נבדק ואושרי משרד "פורמט עלון זה נקבע ע

  
  

  ליקרביום
  טבליות

  
  :הרכב

Lithium Carbonate 300mg=0.056 g Lithium 
 

  :חומרים בלתי פעילים
Corn Starch, Talc, Magnesium Stearate, Aerosil, CMC Sodium, AC-DI-SOL. 

 
  :קבוצה תרפויטית
  מייצבי מצב רוח

  
  :פעילות רפואית
  .מניה דפרסיהלמניעה וטיפול ב

  
  :מתי אין להשתמש בתכשיר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יתר לחץ דם , מחלות לב במשפחה, הלב: אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד. אם הינך מתכננת הריון
מערכת העצבים ,) תירואיד(בלוטת התריס , ) חוסר איזון של נתרן כגון במצב חריף של התייבשות(מערכת השתן /הכליה

  מחלת אדיסון, . אם קיימת מחלה זיהומית חריפה המלווה בהקאות שלשולים וחום גבוה, )פרקינסון , ילפסיהאפ(
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
  
  
  
  
  
  

  :אזהרות
  ולהיות ומעקב לבג " אק, בדיקות תפקוד כליה,דם  של רמת התרופה ב בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות

  .ח פסיכיאטריבפיקו
  .כך לרופא לפני נטילת התרופה-עליך להודיע על, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

 עליך לנקוט בזהירות מיוחדת רום לתופעות לוואי חמורות ולכןגוד של נוזלים ומלחים מהגוף בזמן טיפול בליתיום  עלול לבאי
  .אמבטיות חמות וסאונה או תרגול גופני:ברת כגוןבמזג אוויר חם או בפעילויות הגורמות להזעה מוג

  .כן יש להקפיד על תזונה רגילה בתקופת הטיפול ואין לעשות דיאטה להורדת משקל ללא התייעצות עם הרופא-כמו
  

  :תגובות בין תרופתיות
דווח לרופא או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך ל , גם תרופות ללא מרשם,ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

תרופות : במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות. תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-המטפל כדי למנוע סיכונים או אי
למעט ,  משככי כאבים,תרופות מסויימות ליתר לחץ דם, )סכיזופרניה ופרקינסון, כגון אפילפסיה(למערכת העצבים המרכזית 

, תרופות המכילות יוד או לטיפול במחלות בלוטת התריס, ות שאינם סטרואידים  נוגדי דלקאספירין ופרצטאמול
)  למלריה(מפלוקוין ). לטיפול באסתמה(תאופילין , סותרי חומצה, מלחי אשלגן, אוראה, )יל'פלאג(מטרונידזול , אצטאזולאמיד

 )אנטיביוטיקה(אריתרומיצין בזריקה 
  

  .אל תשתמשי בתרופה זו כאשר הינך בהריון או מניקה
לכן אם הינך בהריון אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני , תכשיר זה עלול לגרום לנזק לעובר 

עליך להתייעץ עם אחד , במיוחד בשליש הראשון, ן אם נחשפת לתרופה זו במהלך ההיריו.תחילת הטיפול
  . הטרטוגנים לשם הערכת הסיכון לפגיעה בעוברץהייעוממרכזי 

  .אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
  אין להשתמש בתרופה זו אם הופיעה בעבר מחלת לוקמיה

  .ת תרופה לטיפול  בסכיזןפרניה או פסיכוזה/אין להשתמש בתרופה זו אם הנך נוטל

  :ש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפולאין להשתמ

בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות ,השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב
  באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה .המחייבת ערנות



  
  

  :תופעות לוואי
 ןצימאו, שלשול, בחילה,  פריחה:בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון,התרופה בנוסף לפעילות הרצויה של 

תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת  .נשירת שיער, בשרירים חולשה ,רעד קל בידיים, מוגבר
  . אם הנך סובל מפסוריאזיס היא עלולה להחמיר.הסתגלות לתכשיר

  
  : מיוחדתת המחייבות התייחסותופעות לוואי

  
  
  
  
  
  
  
  

  :מינון
  .רופא בלבדהמינון לפי הוראות 

  . שנים12תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות וילדים מתחת לגיל .אין לעבור על המנה המומלצת
 יש ליטול אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב.י הרופא המטפל"יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע ע

  !ל שתי מנות ביחדואין ליט,  על המנהי/דלג,  הבאהה אם נותרו רק שעתיים למנ;  מנה מיד כשנזכרת
  . שבועות מתחילת הטיפול1-3שיפור במצב יתרחש רק לאחר .בתקופת הטיפול בתרופה זו יש להרבות בשתיית נוזלים

  
  .או קולה בזמן נטילת ליתיום, תה, קפה:  כגון אין לשתות כמויות גדולות של משקאות המכילים קפאין:י לב/שים

  
  :אופן השימוש

  . והפרעות קיבהשלשולאוכל או חלב כדי למנוע ה יש ליטול את התרופה עם או אחרי
  ההטבליילכתוש את /ניתן לחצות

  
.  
  
  

  . עם רופאתהתייעצוגם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא 
תינוקות ועל ידי כך  או/ תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו!י הרעלה/מנע

י אריזת /מיד לחדר מיון של בית חולים והבא י/אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה.י הרעלה/תמנע
  .התרופה איתך

  ! מרופא ללא הוראה מפורשתי להקאה/ל תגרוםא
  .שכניך או מכריך ,י תרופה זו לקרוביך/אל תיתן.ת היא עלולה להזיק/בחולה אחר, תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך

  .ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעםי התווית והמנה / בדוק!אין ליטול תרופות בחושך
  .ה להם/י משקפיים אם הינך זקוק/הרכב

  
  :אחסנה

  .יש לאחסן במקום קריר ויבש
לתאריך התפוגה של  נא לשים לב. תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד,האחסנה המומלצים /י תנאי האריזהגם לפ

  עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה,בכל מקרה של ספק! התכשיר
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
  

   221020683   :רישום התרופה' מס
  

  .חולון, 30 המלאכה 'רח,מ" תרופות בעתרקח תעשיי:יצרן
  
  

 ?י לסייע להצלחת הטיפול/כיצד תוכל

  .י לרופא/י טיפול ופנה/הפסק): נדיר(או קשיי נשימה  , בידיים או בפה, נפיחות בפנים, בטאת בגרדתגובה אלרגית המת
שינויים בתכיפות מתן השתן או תחושת צמא חריגה , עלייה במשקל, עייפות או חולשה מיוחדת, סחרחורת, דופק לא סדיר

  .י לרופא בהקדם האפשרי/י טיפול ופנה/המשך): נדיר(
  י לרופא/י טיפול ופנה/המשך): נדיר(איבוד שיווי משקל , כאב ראש או קשיי ראייה, פייםתחושת קור בג

עליך להתייעץ עם ,או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית,ה תופעות לוואי שלא צוינו  בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  .הרופא מיד


