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 " על ידוי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"פורמט עלון זה נקבע ע"
  

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

  תרופה זו חייבת במרשם רופא
  

  י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא 
  

  ®דופיקר
    טבליות

  
   הרכב

          :כל טבליה מכילה
Carbidopa 25 mg 

Levodopa 250 mg 
 

 :מרכיבים בלתי פעילים
Microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, starch, magnesium stearate, FD&C Blue No.2. 

  
  קבוצה תרפויטית

  .מיןא נגזרת דופ–לבודופה 
  ).Dopa-Decarboxylase) DDC מעכב –דופה יקרב

  
  פעילות רפואית

  .לטיפול במחלת פרקינסון
  

  ?י אין להשתמש בתכשיר מת
  .מניקהבהריון או אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך 
  .ה רגישות לאחד ממרכיבי לךאין להשתמש בתרופה זו אם ידועה

  .מלנומה או מנגע עור בלתי מאובחןאו סבלת בעבר ת /אין להשתמש בתרופה זו אם הינך סובל
י גם /ראה(אמין אוקסידאז לטיפול בדיכאון - מונוזמנית עם תכשירים מקבוצת בולמי -אין להשתמש בתרופה זו בו

  ").תרופתיות-תגובות בין"סעיף 
  .בעלת זווית פתיחה צרה) גלאוקומה(אין להשתמש בתרופה זו בחולים עם ברקית 

    הטיפולאין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת 
כולל הפרעות  (או כלי דם/הלב ו, )כגון אסטמה (ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד מערכת הנשימה/אם הינך סובל

 מערכת העצבים, )כגון אולקוס(מערכת העיכול , מערכת השתן/הכליה,  הכבד,)כגון גלאוקומה( העיניים ,)בקצב הלב
  ).הורמונליות(סוכרת או מחלות אנדוקריניות , )עוויתות, מחלות נפש, כגון דיכאון(
  

  ?לך איך תשפיע התרופה על חיי היום יום ש
בהפעלת מכונות , בנהיגה ברכבועל כן מחייב זהירות   ולגרום לסחרחורת עלול לפגום בעירנותזוהשימוש בתרופה 

   המחייבת עירנות מסוכנות ובכל פעילות
  

  אזהרות
  .כבד וכליה, תיפקודי לב, יש לערוך בדיקות דם, בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו

  .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ופה כלשהיה למזון כלשהו או לתר/אם הינך רגיש
  ").תופעות לוואי"י גם בסעיף /ראה(יש להימנע ממעבר פתאומי ממצב שכיבה או ישיבה לעמידה 

התרופה עלולה לגרום לתוצאות שגויות של סוכר בשתן ועל כן יש לעדכן את הרופא שהינך נוטלת תרופה זו לפני 
  .הבדיקות הללו

  .משום שעלול להשפיע על ספיגת התכשיר, יד שלא לאכול מזון עשיר בחלבוניםיש להקפ
  לעיתים אנשים הנוטלים את התכשיר לתקופה ארוכה עלולים לחוות אובדן תנועה פתאומי למשך דקות או שעות 

  . המינוןלשינוימיד במקרה זה יש לפנות לרופא , )י תופעות לוואי/ראה ()on-off effect(לפני שהאדם חוזר לנוע 
  

  תגובות בין תרופתיות
עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע , או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל
:  במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאותהדבר חשוב. תרופתיות- ים מתגובות ביןיעילות הנובע- סיכונים או אי

יש  - לדיכאון (אמין אוקסידאז- מסוג בולמי מונופיעות על מערכת העצביםתרופות המש, להרדמה כלליתתרופות 
תרופות מקבוצת הפנותיאזינים , )רבועות  לפני התחלת הטיפול בדופיק ש4-2להפסיק את השימוש בתכשירים אלו 

פי מזון תוס, )איזוניאזיד:כגון(תרופות לשחפת , דם- תרופות ליתר לחץ, תרופות נגד עוויתות, )סיכוטייםפ-אנטי(
  ).גלין ראסכגון(תרופות אחרות לטיפול בפרקינסון , כולינרגיות- תרופות אנטי, המכילות ברזל

  
  תופעות לוואי

עייפות , הקאות, בחילותבזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
חלומות , זיעה או רוק, שינוי בצבע השתן, עצירות, שלשול, יובש בפה, חוסר תיאבון, מוגזמת או הרדמות פתאומית

  .רגילים-בלתי
  תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

  .י לרופא/פנה: הימור כפייתי, יצר מיני מוגבר
קושי בהטלת , צב שכיבה או ישיבהסחרחורת בעת קימה ממ, שינויים במצב הרוח, רצוניות של הגוף-תנועות בלתי

  !י לרופא מיד/פנה:עילפון, ורגלייםנימול בידיים , )נקודות חדשות או משתנות בעור: כגון(סימני מלנומה ) נדיר(שתן 
  !י לרופא מיד/פנה"):אזהרות"ראה ( למשך דקות או שעות כתאי יכולת לנוע באופן פתאומי הנמש

צואה (דימום בשתן או בצואה , דימומים או חבורות ביתר קלות, )כאבי ראש, חיוורון, כגון עייפות(סימני אנמיה 
, קישיון שרירים בליווי חום, קצב לב מהיר או לא סדיר, כאב בחזה, הקאה דמית דמוית גרגירי קפה, )שחורה
  !י לרופא מיד/י טיפול ופנה/הפסק: דיכאון, הזיות, בלבול או שכחה, עוויתות
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או גרון העלול לגרום לקשיי נשימה או /לשון ו, שפתיים, התנפחות בפנים, או חרלת/ופריחה  תגובה אלרגית כגון

  !י לרופא מיד/י טיפול ופנה/הפסק: )נדיר(בליעה 
עליך , או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  .להתייעץ עם הרופא מיד
  

  מינוןמתן ו
  .אין לעבור על המינון המומלץ .וראות הרופא בלבדלפי ה

  .כולל תינוקות,  שנים18 מתחת לגיל לילדיםלמתן תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל 
  .י הרופא המטפל"יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע ע

  . אין ליטול שתי מנות ביחדאך בשום אופן, יש ליטול מנה מייד כשנזכרת, אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן שנקבע
  

  אופן השימוש
  . עם מעט מיםתרופההלבלוע  !ותניתן לחצות את הטבלי!  או לכתושאין ללעוס

  .זמן קצר לפני הארוחהיש ליטול התרופה 
מזון רגיל המכיל חלבונים יש , יחד עם זאת. מומלץ להימנע מנטילת מזון עשיר בחלבוניםבמהלך הטיפול עם דופיקר 

  . שווה במשך היוםלחלק באופן
  

  
   *******************************************  

  *?י לסייע להצלחת הטיפול /כיצד תוכל*   
  *******************************************  
  .י הרופא"עליך להשלים את הטיפול כפי שהומלץ ע  
  .ללא התייעצות עם הרופאוריד את המינון או להאין להפסיק את הטיפול בתרופה , גם אם חל שיפור במצב בריאותך  

  .מספר שבועות מתחילתולאחר יתכן שהטבה מירבית מהטיפול לא תורגש אלא 
  

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

  .הרעלה
י אריזת התרופה /והבא, י מיד לחדר מיון של בית חולים/פנה, ד מן התרופהאם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע יל

  .איתך
  ! ללא הוראה מפורשת מהרופא להקאהי/אל תגרום

  .היא עלולה להזיק, )ת(בחולה אחר; תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך
  .שכניך או מכריך,  תרופה זו לקרוביךי/אל תיתן

  י משקפיים אם הינך/הרכב.  תרופהת/ שהינך נוטלבכל פעםת והמנה  התווי'/דוקב !אין ליטול תרופות בחושך
  .ה להם/זקוק

  
  

  החסנה
  .oC25 מתחת ליש לשמור תרופה זו במקום יבש

נא לשים לב לתאריך התפוגה של . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, החסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
  .רוקח שסיפק לך את התרופהעליך להיוועץ ב, בכל מקרה של ספק! התכשיר 

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  

  00 22970 96 040:רישום התרופה' מס
  
  

  ,מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע
  .תקוה-  פתח,3190ד "ת


