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

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד
פבוקסיל 50 מ"ג טבליות
כל טבליית פבוקסיל 50 מכילה 50 מ"ג 

 Fluvoxamine maleate
)פלובוקסמין מלאט(

פבוקסיל 100 מ"ג טבליות
כל טבליית פבוקסיל 100 מכילה 100 מ"ג 

Fluvoxamine maleate )פלובוקסמין 
מלאט(

ראה  בתרופה  ואלרגניים  פעילים  בלתי  חומרים 
בסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש 
בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. 
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל 
הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה 
לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה 

לך כי מצבם הרפואי דומה.
פבוקסיל אינה מיועדת לטיפול בדיכאון בילדים 
18. ראה בסעיף 2 "ילדים  לגיל מתחת ובמתבגרים

ומתבגרים".
השפעת פבוקסיל אינה מיידית. חלק מהמטופלים 
הנוטלים נוגדי דיכאון עלולים לחוש הרעה במצבם 
לפני השיפור. עליך לבקר אצל הרופא בקביעות 

ולהיוועץ בו אם הרגשתך לא השתפרה.
חלק מהאנשים המדוכאים או החרדים חושבים 
אם אתה מתחיל לחוש  עצמי. נזק או התאבדות על
ברע או חושב על התאבדות או פגיעה בעצמך, פנה 

אל הרופא שלך או לבית חולים באופן מיידי.
מבלי  בפבוקסיל  הטיפול  את  להפסיק  אין 
ברופא. אם תפסיק את השימוש בתרופה  להיוועץ
לחוות  עלול  אתה  מנה,  תחסיר  או  בפתאומיות 
תשתמש  "כיצד   3 סעיף  )ראה  גמילה  תסמיני 

בתרופה?"(.
מסוגל  שאינך  או  מנוחה  חוסר  חש  אתה  אם 
לרופא. הגדלת  או לעמוד בשקט, ספר  לשבת 

מינון פבוקסיל עלולה להחמיר תחושות אלו.
את  מעלות  וחרדה  דיכאון  נוגדות  תרופות 
הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בילדים, 

במתבגרים ובמבוגרים צעירים עד גיל 25.
המטופלים  על  בתרופה,  הטיפול  תחילת  עם 
שינויים  אחר  לעקוב  וקרוביהם  בכל הגילאים 
מחשבות  הדיכאון,  החמרת  כגון:  התנהגותיים 

אובדניות, תוקפנות וכדומה.
במידה שחלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מיד 

 לרופא.
1. למה מיועדת התרופה?

לטיפול בהפרעות רגשיות המאופיינות במצבי רוח 
ירודים ממושכים, הפרעות פסיכומוטוריות ותלונות 
פסיכוסומטיות, כולל תסמינים של דיכאון. פבוקסיל 
משמשת גם לטיפול בחולים הסובלים מהפרעה 

.)OCD( טורדנית כפייתית
מעכבים  דיכאון,  נוגדי  תרפויטית:  קבוצה 
סרוטונין  של  חוזרת  ספיגה  של  סלקטיביים 

.)SSRIs(
2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:
אתה רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל פלובוקסמין  −

או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה 
התרופה )ראה סעיף 6 "מידע נוסף"(.

מונואמין  − מעכבי  מקבוצת  תרופה  נוטל  אתה 
לעיתים  נרשמת  אשר   )MAOIs( אוקסידאז 
לינזוליד  כולל  חרדה,  או  בדיכאון  לטיפול 
)אנטיביוטיקה שהיא גם MAOI(. יש להתחיל 
טיפול בפבוקסיל לפחות שבועיים לאחר הפסקת 
נטילת תרופה מקבוצת מעכבי מונואמין אוקסידאז 
בלתי הפיכים )irreversible MAOIs(. עם זאת, 
שלאחר  ביום  בפבוקסיל  טיפול  להתחיל  ניתן 
אוקסידאז  מונואמין  במעכבי  טיפול  הפסקת 
הפיכים )reversible MAOIs( מסוימים. במקרים 
חריגים, ניתן להשתמש בלינזוליד )אנטיביוטיקה 
שהיא גם MAOI( במקביל לנטילת פבוקסיל, אך 
תחת השגחה צמודה של הרופא. פנה לרופא 
לייעוץ רפואי כיצד להתחיל טיפול בפבוקסיל לאחר 

.MAOI-הפסקת הטיפול ב
אתה נוטל טיזנידין. תרופה זו משמשת בדרך  −

כלל להרפיית שרירים.
אתה נוטל פימוזיד, תרופה נוירולפטית המשמשת  −

פסיכיאטריות  ומחלות  בסכיזופרניה  לטיפול 
אחרות.

הנך מניקה. −
אם אחד מהמוזכרים לעיל נוגע אליך, אין ליטול 

פבוקסיל. שוחח על כך עם הרופא שלך.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפבוקסיל, ספר לרופא אם:
עברת לאחרונה התקף לב.	 
הנך בהריון או עשויה להיות בהריון.	 
אתה סובל מאפילפסיה. 	 
סבלת בעבר מבעיות דימום או שאתה נוטל בקביעות 	 

תרופות העלולות להגביר את הסיכון לדימום כמו 

משככי כאבים נפוצים.
אתה סובל מסוכרת.	 
אתה מטופל בנזעי חשמל 	 

.)electroconvulsive therapy - ECT(
חווית אי פעם מאניה )תחושה של התרוממות רוח 	 

או התרגשות יתר(.
אתה סובל מבעיות כבד או כליה.	 
אתה סובל מלחץ תוך עיני גבוה )גלאוקומה(.	 
"כיצד 	   3 סעיף  )ראה  שנים   18 מ-  פחות  גילך 

תשתמש בתרופה?"(.
אם אחת מהאזהרות המוזכרות לעיל נוגעת אליך, 
הרופא שלך יחליט האם השימוש בפבוקסיל בטוח 

עבורך.
למשל  כמו  מנוחה,  חוסר  של  תחושות  לעיתים, 
)אקטיזיה(,  בשקט  לעמוד  או  לשבת  יכולת  חוסר 
השבועות  במהלך  להתגבר  או  להתרחש  עלולות 
ההשפעה  אשר  עד  בפבוקסיל,  לטיפול  הראשונים 
לרופא  ספר  לפעול.  מתחילה  דיכאונית  האנטי 
מיד אם אתה חווה תסמינים אלו. ייתכן שיש צורך 

בהתאמת המינון.
תרופות כמו פבוקסיל )המכונות SSRIs( עלולות 
לגרום לתסמינים של תפקוד מיני לקוי )ראה סעיף 
4 "תופעות לוואי"(. במקרים מסוימים תסמינים 

אלו המשיכו לאחר הפסקת הטיפול.
 מחשבות אובדניות והחמרת הדיכאון או החרדה:

על  שתחשוב  ייתכן  חרדה,  ו/או  דיכאון  במצבי 
מחשבות  התאבדות.  על  אף  או  בעצמך  פגיעה 
בנוגדי  הטיפול  בתחילת  להתגבר  עלולות  אלה 
זמן להשפיע,  לוקח  כיוון שלתרופות אלו  דיכאון, 
בדרך כלל לאחר שבועיים של טיפול ולעיתים יותר. 

הסבירות למחשבות אלו עולה אם:
- היו לך מחשבות אובדניות או של פגיעה עצמית 

בעבר.
- אתה מבוגר צעיר. מחקרים קליניים הראו עלייה 
שגילם  במבוגרים  אובדנית  להתנהגות  בסיכון 
פחות מ-25 שנים שטופלו בנוגדי דיכאון לטיפול 

במצבים פסיכיאטריים.
על  או  בעצמך  פגיעה  על  מחשבות  לך  יש  אם 
או  לרופא  מיד  פנה  זמן שהוא,  בכל  התאבדות 

לחדר מיון של בית חולים.
קרוב  חבר  או  משפחה  קרוב  מומלץ שתשתף 
חרדה.  או  מדיכאון  סובל  שאתה  במצבך, 
שתבקש  מומלץ  זה.  עלון  לקרוא  ממנו  בקש 
שהדיכאון  חושב  הוא  אם  בפניך  להתריע  ממנו 
שינויים  שיש  או  בהחמרה,  שלך  החרדה  או 

בהתנהגות שלך. 
אם אתה חווה מחשבות או חוויות מטרידות, פנה 

מיד לרופא.
ילדים ומתבגרים

 18 לגיל  מתחת  ובמתבגרים  בילדים  שימוש 
שנים:

בילדים  לטיפול  מיועדת  אינה  פבוקסיל 
18, אלא אם התרופה  לגיל  ובמתבגרים מתחת 
כפייתית  טורדנית  בהפרעה  לטיפול  משמשת 
משמשת  אינה  שפבוקסיל  מכיוון   ,)OCD(
.18 לגיל  מתחת  למטופלים  בדיכאון   לטיפול 

18 שנים אשר  בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 
נוטלים תרופה זו, קיים סיכון מוגבר לתופעות לוואי 
כגון ניסיון התאבדות, מחשבות אובדניות ועוינות כמו 

תוקפנות, התנהגות התנגדותית וכעס.
מתחת  למישהו  פבוקסיל  רשם  הרופא  אם 
על  הרופא  עם  לשוחח  מעוניין  והנך   18 לגיל 
אם  לרופא  לדווח  עליך  חזרה.  אליו  פנה  כך, 
החמירו  או  התפתחו  לעיל  כמפורט  תסמינים 
ונוטל פבוקסיל.  18  כאשר המטופל מתחת לגיל 

בנוסף, לא ידוע אם נטילת פבוקסיל מתחת לגיל 18 
יכולה להשפיע בטווח הארוך על גדילה, התבגרות, 

התפתחות קוגנטיבית והתנהגותית.
אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות 	 
אחרות כולל תרופות ללא מרשם, תוספי תזונה 
לרוקח,  או  לרופא  כך  על  ספר  מרפא,  וצמחי 
 St. John’s( היפריקום  לוקח  אתה  אם  במיוחד 
הצמחית  בתרופה  טיפול  להתחיל  אין   .)wort
הטיפול  בזמן   )St. John’s wort( היפריקום 
בפבוקסיל, כיוון שתיתכן עלייה בשכיחות תופעות 
 St. John’s( היפריקום  נוטל  אתה  אם  הלוואי. 
wort( לפני תחילת הטיפול בפבוקסיל, הפסק את 
השימוש בהיפריקום )St. John’s wort( וספר על 

כך לרופא.
בחרדה 	  או  בדיכאון  לטיפול  תרופה  נטלת  אם 

סובל  הנך  אם  או  האחרונים  השבועיים  במהלך 
עם  או  שלך  הרופא  עם  בדוק  מסכיזופרניה, 

הרוקח.
לוקח  אתה  אם  יבדוק  הרוקח  או  שלך  הרופא 
תרופות אחרות, לטיפול בדיכאון או במצבים דומים, 

העשויות לכלול:
 	.)benzodiazepines( בנזודיאזפינים
תרופות נוגדות דיכאון מקבוצת הטריציקלים.	 
תרופות נוירולפטיות או אנטי פסיכוטיות.	 
ליתיום.	 
טריפטופן.	 
אוקסידאז 	  מונואמין  מעכבי  מקבוצת  תרופות 

)MAOIs(, כמו מוקלובמיד.
פימוזיד	 

מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטונין 	 
)SSRIs(, כמו ציטאלופראם.

הרופא שלך יחליט אם בטוח עבורך להתחיל ליטול 
פבוקסיל.

עליך לספר לרופא שלך או לרוקח גם אם אתה 
לוקח תרופה כלשהיא מהמפורטות להלן:

תרופות 	  או   )acetylsalicylic acid( אספירין 
)דלקת  ודלקת  בכאב  לטיפול  אספירין  דמויות 

מפרקים(.
פעילות 	  להפחתת   )ciclosporin( ציקלוספורין 

מערכת החיסון.
מתדון לטיפול בכאב ותסמיני גמילה.	 
מקסילטין )mexiletine( לטיפול בבעיות קצב לב.	 
קארבאמאזפין 	  או   )phenytoin( פניטואין 

)carbamazepine( לטיפול באפליפסיה.
דם 	  בלחץ  לטיפול   )propranolol( פרופרנולול 

גבוה ובעיות לב.
רופינירול )ropinirole( לטיפול במחלת הפרקינסון.	 
במיגרנה, 	  לטיפול  הטריפטנים  מקבוצת  תרופות 

כגון סומאטריפטן.
אין 	  לטיפול באלרגיות.   )terfenadine( טרפנאדין 

ליטול פבוקסיל יחד עם טרפנאדין.
סילדנאפיל )sildenafil( לטיפול באין אונות.	 
תאופילין לטיפול באסתמה וברונכיטיס.	 
טרמדול לשיכוך כאבים.	 
קלופידוגרל, וארפרין, ניקומלון )nicoumalone( או 	 

כל תרופה אחרת נגד קרישת דם.
אם אתה משתמש או השתמשת לאחרונה באחת 
כך  על  דיווחת  ולא  לעיל  המפורטות  מהתרופות 
לרופא, יש לחזור אליו ולעדכן אותו בכדי שינחה 
כיצד להמשיך. ייתכן שהוא ישנה לך את המינון או 

יחליף את התרופה.
שימוש בתרופה ומזון

במידה שבמהלך הטיפול אתה צורך הרבה משקאות 
המכילים קפאין )כמו: תה, קפה ומשקאות קלים 
רעד  כגון:  מתסמינים  שתסבול  ייתכן  מסוימים(, 
בידיים, בחילות, קצב לב מוגבר )פלפיטציות(, חוסר 
מנוחה, נדודי שינה. יתכן שהתסמינים יעלמו עם 

צמצום צריכת הקפאין.
שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להימנע משתיית משקאות אלכוהוליים במהלך 
הטיפול בפבוקסיל. אלכוהול בשילוב עם פבוקסיל 

גורם לישנוניות ולחוסר יציבות.
הריון, הנקה ופוריות

טרם  הרוקח  עם  או  שלך  הרופא  עם  התייעצי 
נטילת כל תרופה שהיא.

הריון
הניסיון בנוגע לשימוש בפבוקסיל במשך ההריון הינו 
מוגבל. אין להשתמש בפבוקסיל אם את בהריון, 
והחליט  אחרת אותך הנחה שלך הרופא אם אלא
פבוקסיל  כעת נוטלת הנך הכרחי. אם שהטיפול
פבוקסיל  כעת נוטל שאתה או הריון ומתכננת
אשר  ברופא להיוועץ לילד, יש אב להיות ומתכנן
מתאימה. חלופית בתרופה צורך יש אם יחליט

לסיום ההריון,  נוטלת פבוקסיל בסמוך  הינך  אם 
ישנו סיכון מוגבר לדימום נרתיקי כבד לאחר הלידה, 
במיוחד אם יש לך היסטוריה של הפרעות דימום. 
להיות  צריכים  או האחות המיילדת שלך  הרופא 
נוטלת את התרופה על מנת  מודעים לכך שאת 

שיוכלו לייעץ לך.
פוגעת  פבוקסיל  כי  הראו  חיים  בבעלי  מחקרים 
השפעה  תיתכן  תיאורטי,  באופן  הזרע.  באיכות 
על הפוריות בבני אדם, אולם הנושא טרם נצפה.

הרופא  ו/או  המיילדת  האחות  את  ליידע  יש 
שנטלת  במקרה  פבוקסיל.  נוטלת  הנך  אם 
חודשי  ב-3  במיוחד  ההריון,  בזמן  פבוקסיל 
ההריון האחרונים, תרופות כמו פבוקסיל עלולות 
להעלות את הסיכון למצב חמור בתינוקות הנקרא 
 ,)PPHN( ביילוד  מתמשך  ריאתי  דם  לחץ  יתר 
הגורם לנשימה מהירה ומראה כחלחל. תסמינים 
הראשונות  השעות   24 תוך  מתחילים  לרוב  אלו 
שלאחר הלידה. אם את מבחינה בתופעות אלו, 

פני מיד לאחות המיילדת או לרופא.
אין להפסיק את הטיפול בפבוקסיל בבת אחת. אם 
נטלת פבוקסיל ב-3 חודשי ההריון האחרונים, ייתכן 
לבעיות  מעבר  נוספים  תסמינים  יחווה  שהתינוק 
לישון  יכולת  חוסר  כגון:  כחלחל,  עור  או  נשימה 
או לאכול באופן מספק, התינוק יהיה חם מדי או 
קר מדי, יהיה חולה, בכי מרובה, חולשת שרירים 
נמנום,   ,)lethargy( רדמת  שרירים,  נוקשות  או 
רעידות, התקפי עצבנות או עצבנות יתר. אם את 
מבחינה בתסמינים אלו בתינוקך, פני מיד לרופא.

הנקה
אין להניק. פבוקסיל עוברת לחלב האם. יש סיכון 
להיוועץ ברופא  עלייך  ולכן  להשפעה על התינוק 
שלך, שיחליט אם עלייך להפסיק להניק או להפסיק 

את הטיפול בפבוקסיל.
נהיגה ושימוש במכונות

בזמן  מסוכנות  מכונות  להפעיל  או  לנהוג  ניתן 
גורמת  כל עוד התרופה אינה  השימוש בתרופה 

לך לישנוניות.
3. כיצד תשתמש בתרופה?

להוראות  בהתאם  תמיד  בתרופה  להשתמש  יש 
הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך 

בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. המינון 
ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מינון התחלתי במבוגרים מגיל 18

לטיפול בדיכאון: יש להתחיל עם 50 מ"ג או 100 
מ"ג ליום, לנטילה בערב.

 :)OCD( כפייתית  טורדנית  בהפרעה  לטיפול 
יש להתחיל עם 50 מ"ג ליום, עדיף ליטול בערב.

מספר  לאחר  במצבך  שיפור  חש  אינך  אם 
הוא  שלך.  הרופא  עם  להתייעץ  עליך  שבועות, 

עשוי להגדיל את המנה שלך באופן הדרגתי.
 300 הוא  ליממה  המומלץ  ביותר  הגבוה  המינון 

מ"ג.
מ-150  יותר  ליטול  לך  ממליץ  שלך  הרופא  אם 
מ"ג ליממה, אין ליטול את כל המנה בבת אחת. 

יש לשאול את הרופא מתי ואיך ליטול אותה.
הפרעה  עם  ובמתבגרים  בילדים  מקובל  מינון 

טורדנית כפייתית )OCD( מגיל 8
מינון התחלתי של 25 מ"ג )מחצית מטבליית 50 
הרופא  השינה.  לפני  ליטול  עדיף  ליממה,  מ"ג( 
ימים בתוספות   4-7 כל  עשוי להגדיל את המנה 
עד להשגת  לתגובה שלך,  מ"ג בהתאם   25 של 

המינון האפקטיבי.
 200 הוא  ליממה  המומלץ  ביותר  הגבוה  המינון 

מ"ג. 
אם הרופא שלך ממליץ לך ליטול יותר מ-50 מ"ג 
ליממה, אין ליטול את כל המנה בבת אחת. יש 
לשאול את הרופא מתי ואיך ליטול אותה. אם לא 
ניתן לחלק את המנה באופן שווה, יש ליטול את 

המנה הגבוהה יותר בלילה. 
אין לעבור על המנה המומלצת.

השימוש בתרופה אינו מיועד לילדים ולמתבגרים 
מתחת לגיל 18 לטיפול בדיכאון. התרופה תירשם 
לילדים או למתבגרים לטיפול בהפרעה טורדנית 

כפייתית )OCD( בלבד.
משך הטיפול:

מתחילה  שהיא  עד  זמן  מעט  לוקח  לפבוקסיל 
שיפור  חשים  לא  מהמטופלים  חלק  להשפיע. 
הראשונים  השבועות   2-3 במהלך  במצבם 
לאחר  שיפור  לחוש  מתחיל  אינך  אם  לטיפול. 
מספר שבועות, התייעץ עם הרופא שלך, שעשוי 

להגדיל את המנה שלך באופן הדרגתי.
שהרופא  עד  שלך  הטבליות  את  ליטול  הקפד 
שלך יבקש ממך להפסיק. אפילו אם אתה מתחיל 
אותך  ינחה  שהרופא  ייתכן  יותר,  טוב  להרגיש 
לוודא  בכדי  חודשים   6 לפחות  בטיפול  להמשיך 

שהטיפול הושלם.
את המינון ניתן לקחת פעם ביום, רצוי בערב, או 
בחלוקה למספר פעמים ביום, לפי החלטת הרופא.

צורת הנטילה: 
יש לבלוע את התרופה עם מים. אין מידע לגבי 
לפי  הטבליה  את  לחצות  ניתן  וכתישה.  לעיסה 

הוראת הרופא.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר: תסמינים של 
מינון יתר יכולים להיות בין היתר בחילה, הקאה, 
גם  דווחו  סחרחורת.  או  נמנום  תחושת  שלשול, 
אירועי לב )קצב לב איטי או מהיר, לחץ דם נמוך(, 
בעיות בכבד, פרכוסים ותרדמת. אם נטלת מנת 
מן  אחר  מישהו  או  ילד  בלע  בטעות  אם  או  יתר 
התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית 

חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, אין 
ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה. 
קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את 
התייעצות  ללא  פתאומי  באופן  בתרופה  הטיפול 

עם הרופא.
מידי,  מהר  התרופה  נטילת  את  תפסיק  אל 
מאחר שאתה עלול לסבול מתסמיני גמילה כגון: 
אי שקט; חרדה; בלבול; שלשול; נדודי שינה/חלומות 
אינטנסיביים; סחרחורות; חוסר יציבות רגשית; כאבי 
ו/או הקאות; דפיקות לב  ראש; עצבנות; בחילות 
מהירות )פלפיטציות(; הפרעות חושיות )כמו תחושות 
הלם חשמלי או הפרעות בראייה(; הזעה; רעידות.

עם  לדון  יש  בפבוקסיל,  הטיפול  הפסקת  טרם 
הרופא בהשלכות.

כאשר מפסיקים טיפול בפבוקסיל, הרופא ידריך 
אותך כיצד להוריד את המינון לאט ובהדרגתיות 
לאורך מספר שבועות או חודשים, וכך יפחת הסיכוי 

להשפעה של תסמיני גמילה מהתרופה.
פנה  גמילה מהתרופה  סובל מתסמיני  אם אתה 
לרופא, ייתכן שיחליט להוריד את המינון לאט יותר.

לרוב תסמינים אלו קלים וחולפים תוך כשבועיים, 
אך במטופלים מסוימים ייתכן שתופעות אלו יהיו 

חמורות יותר או יימשכו לתקופה ארוכה יותר.
הפחתת  במהלך  גמילה  בתסמיני  חש  אתה  אם 
המינון, הרופא שלך עשוי להחליט שעליך להפחית 
מינון לאט יותר. אם אתה חש בהשפעות גמילה 
פנה  פבוקסיל,  נטילת  הפסקת  במהלך  חמורות 
לרופא. ייתכן שהרופא יבקש ממך לחזור ולהשתמש 
בתרופה וינחה אותך להפסיק את השימוש באיטיות 

רבה יותר )ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"(.
אם אתה חווה תסמינים כלשהם במהלך הפסקת 

הטיפול, צור קשר עם הרופא שלך.

התווית  את  בדוק  בחושך!  תרופות  ליטול  אין 
הרכב  תרופה.  נוטל  שהנך  פעם בכל והמנה 

משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש 

בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.
4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפבוקסיל עלול לגרום 
תיבהל  אל  מהמשתמשים.  בחלק  לוואי  לתופעות 
למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול 

מאף אחת מהן.
תופעות לוואי המשויכות לקבוצה התרפויטית:

או  עצמית  פגיעה  על  מחשבות  לעיתים, 
או להתגבר בשבועות  להופיע  עלולות  התאבדות 
נוגדת  ההשפעה  לתחילת  עד  לטיפול  הראשונים 

הדיכאון של פבוקסיל.
מטרידות  חוויות  או  מחשבות  חווה  שהנך  במידה 

יש לפנות מיד לרופא.
אם אתה סובל ממספר תופעות לוואי בו זמנית, 
הנדירים  מהמצבים  מאחד  סובל  אתה  כי  ייתכן 

הבאים:
אם 	   :)Serotonin syndrome( סרוטונין  תסמונת 

עוויתות,  או  שרירים  נוקשות  מהזעה,  סובל  אתה 
חוסר יציבות, בלבול, עצבנות או סערת רגשות קיצונית.

 	 Neuroleptic( ממאירה  נוירולפטית  תסמונת 
malignant syndrome(: אם אתה סובל מנוקשות 
שרירים, חום גבוה, בלבול ותסמינים נלווים נוספים.

נוגד 	  הורמון  של  הולמת  בלתי  הפרשה  תסמונת 
השתנה )SIADH(: אם אתה עייף, חלש או מבולבל 
בלתי  או  נוקשים  כואבים,  משרירים  סובל  והנך 

נשלטים.
יש להפסיק את השימוש בפבוקסיל ולפנות מיד 

לרופא.
במידה שמופיעים שטפי דם או כתמים סגולים חריגים 
דם  או  דמית  הקאה  או שמופיעים  שלך  העור  על 

בצואה, יש לפנות לרופא.
הפסקת הטיפול בפבוקסיל )בייחוד באופן פתאומי( 
מובילה לרוב לתסמיני גמילה )ראה סעיף 3 "כיצד 

תשתמש בתרופה?"(.
תחל  פבוקסיל  כאשר  חולה  מעט  שתרגיש  ייתכן 
להשפיע. אומנם תחושת חולי זו אינה נעימה, אך 
היא תחלוף בקרוב, לעיתים תוך מספר שבועות, אם 

תתמיד בטיפול שלך.
תופעות לוואי המשויכות לפבוקסיל:

 1-10 ב-  )מופיעות  שכיחות  לוואי  תופעות 
משתמשים מתוך 100(:

שינה;  נדודי  שלשול;  עצירות;  חרדה;  שקט;  אי 
סחרחורת; יובש בפה; קצב לב מהיר; הרגשת נמנום 
)רדמת(; תחושת חולי כללית )malaise(; כאב ראש; 
קלקול קיבה; חוסר תיאבון; עצבנות; כאב בטן; הזעה; 

רעד; חולשת שרירים )asthenia(; הקאות.
תופעות לוואי שאינן שכיחות )מופיעות ב- 1-10 

משתמשים מתוך 1,000(:
תגובות אלרגיות בעור )כולל נפיחות בפנים, בשפתיים 
או בלשון, פריחה או גרד(; בלבול; שפיכה מאוחרת; 
סחרחורת במעבר מהיר מידי לעמידה; הזיות; חוסר 
קואורדינציה; כאבי שרירים או מפרקים; תוקפנות.

 1-10 ב-  )מופיעות  נדירות  לוואי  תופעות 
משתמשים מתוך 10,000(:

של  )תחושה  מאניה  בכבד;  בעיות  עוויתות; 
התרוממות רוח או התרגשות יתר(; רגישות לאור 

השמש; זרימת חלב לא צפויה.
תופעות לוואי נוספות:

חוסר שקט )אקטיזיה(; הפרעה בחוש הטעם; חוסר 
יכולת להגיע לאורגזמה; הפרעות במחזור החודשי 
בנשים; דימום נרתיקי כבד לאחר הלידה )ראי "הריון" 
בסעיף 2 למידע נוסף(; הפרעות במתן שתן )כגון צורך 
במתן שתן בתדירות גבוהה במהלך היום ו/או הלילה, 
חוסר שליטה פתאומי במתן השתן ביום ו/או בלילה 
או חוסר יכולת לתת שתן(; תחושת נימול )עקצוץ או 
חוסר תחושה(; לחץ תוך עיני מוגבר )גלאוקומה(; 
אישונים מורחבים; עלייה בהורמון פרולקטין )הורמון 
ייצור החלב בנשים מניקות(; שינויים  האחראי על 
במשקל; נמצא כי יש סיכון מוגבר לשברים בקרב 

מטופלים הנוטלים תרופה מסוג זה.
בהפרעה  לטיפול  הקשורות  לוואי  תופעות 
טורדנית כפייתית בילדים ובמתבגרים )לא דווחו 

השכיחויות(:
של  )תחושה  מאניה  של  קלה  דרגה   - היפומניה 
התרוממות רוח או התרגשות יתר(; אי שקט; עוויתות; 
נדודי שינה; חוסר אנרגיה )אסתניה(; היפראקטיביות 
קלקול  )הירדמות(;  נמנום  תחושת  )היפרקינזיה(; 

קיבה.
מתופעות  אחת  אם  לוואי,  תופעת  הופיעה  אם 
הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת 
עם  להתייעץ  עליך  בעלון,  צוינה  שלא  לוואי 

הרופא.
דיווח על תופעות לוואי:

הבריאות  למשרד  לוואי  תופעות  על  לדווח  ניתן 
תופעות  על  "דיווח  הקישור  על  לחיצה  באמצעות 
הבית  בדף  שנמצא  תרופתי"  טיפול  עקב  לוואי 
 )www.health.gov.il( הבריאות  משרד  אתר  של 
המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או 

ע"י כניסה לקישור: 
https://sideeffects.health.gov.il

באמצעות  פריגו  לחברת  לדווח  ניתן  בנוסף, 
הכתובת הבאה: 

www.perrigo-pharma.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור 
במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים 
ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום 

להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. 
התפוגה  תאריך  אחרי  בתרופה  להשתמש  אין 
)exp. date( המופיע על גבי אריזת הקרטון ואריזת 
הבליסטר. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של 

.25ºC-אותו חודש. יש לאחסן מתחת ל
אם הרופא מחליט להפסיק את הטיפול, החזר את 
הטבליות שנשארו לך אל בית המרקחת. אל תשליך 
אותן לאסלה או לפח האשפה. אמצעים אלה יסייעו 

להגן על הסביבה.
6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:	 
Mannitol, maize starch, eudragit L-30-D, 
pregelatinized starch, talc, sodium stearyl 
fumarate, glyceryl triacetate, colloidal 
anhydrous silicon, titanium dioxide, povidone, 
yellow iron oxide.

האריזה:	  תוכן  ומה  התרופה  נראית   כיצד 
טבליית 50 מ"ג היא טבליה עגולה בצבע צהוב. בצד 

."AGIS" אחד קו חציה ובצד שני הטבעה
ארוזות  טבליות   60 או   20  ,10 באריזה:  כמות 
טבליות(.  10 בליסטר  )בכל   בבליסטרים/מגשיות 

טבליית 100 מ"ג היא טבליה מאורכת בצבע צהוב. 
בצד אחד קו חציה. 

ארוזות  טבליות   60 או   30  ,10 באריזה:  כמות 
טבליות(.  10 בליסטר  )בכל   בבליסטרים/מגשיות 

ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.
ישראל 	  פריגו  וכתובתו:  הרישום  בעל  היצרן, 

פרמצבטיקה בע"מ, ת.ד. 16, ירוחם.
נערך ביולי 2021 על פי הנחיות משרד הבריאות.	 
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי 	 

במשרד הבריאות:
 100 פבוקסיל   ,4192.25727 מ"ג:   50 פבוקסיל 

מ"ג: 4191.25728.
נוסח  זה  עלון  הקריאה,  ולהקלת  הפשטות  לשם 
לשני  מיועדת  התרופה  זאת,  אף  על  זכר.  בלשון 

המינים.
07.07.2021

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة 
)مستحضرات( - 1986

يُسّوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط
فاڤوكسيل 50 ملغ أقراص

ملغ   50 على  يحتوي  ملغ   50 فاڤوكسيل  قرص  كل 
Fluvoxamine maleate )فلوڤوكسامين ماالت(

فاڤوكسيل 100 ملغ أقراص
ملغ   100 على  يحتوي  ملغ   100 فاڤوكسيل  قرص  كل 

Fluvoxamine maleate )فلوڤوكسامين ماالت(
 6 بند  أنظر  الدواء:  الحساسيّة في  تُسبب  فعّالة ومواد  مواد غير 

"معلومات إضافية".
إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي 
لديك  كانت  إذا  الدواء.  عن  ملّخصة  معلومات  على  النشرة  هذه 
الدواء  هذا  الصيدلّي.  إلى  أو  الطبيب  إلى   توجه  إضافيّة,  أسئلة 
لهم  الضرر  يسبب  قد  فهو  آخرين.  إلى  تعطه  وصف ألجلك. ال 

حتى إدا بدا لك أن وضعهم الطبي مماثل.
فاڤوكسيل غير ُمخّصص لعالج اإلكتئاب لدى األطفال والمراهقين 

ما دون جيل 18. أنظر بند 2 "األطفال والمراهقون".
المتعالجين  من  جزء  يشعر  قد  فوريًا.  ليس  فاڤوكسيل  تأثير  إّن 
الذين يتناولون ُمضادات االكتئاب تفاقًما في حالتهم قبل التحسن. 

عليك زيارة الطبيب بانتظام واستشارته إذا لم يتحسن شعورك.
جزء من األشخاص المكتئبون أو القلقون يفكرون في اإلنتحار 
أو إيذاء النفس. إذا بدأت تشعر بالسوء أو تفكر في اإلنتحار أو 

إيذاء النفس, توجه إلى طبيبك أو إلى المستشفى بشكل فورّي.
ال يجوز التوقف عن العالج بفاڤوكسيل دون استشارة الطبيب. 
إذا توقفت عن استعمال الدواء بشكل فجائّي أو فّوتت جرعة, قد 

تعايش أعراض الفطام. )أنظر بند 3 "كيف تستعمل الدواء؟"(.
أو  الجلوس  على  قادر  غير  أو  راحة  بعدم  تشعر  كنت  إذا 
يفاقم  قد  فاڤوكسيل  جرعة  رفع  الطبيب.  أخبر  بهدوء,  الوقوف 

هذه األحاسيس.
تزيد األدوية المضادة لالكتئاب والقَلَق من االختطار )احتمال 
والمراهقين  األطفال  لدى  انتحارية  وأفكار  لسلوك  الخطر( 

والبالغين الشبان حتى جيل 25.
األجيال  جميع  من  المتعالجين  على  بالدواء  العالج  بداية  مع 
تفاقم  المثال:  سبيل  على  السلوكية  التغيرات  متابعة  وأقاربهم 

االكتئاب, أفكار انتحارية, عدوانية وما شابه.
الطبيب  إلى  التوجه  يجب  هذه  مثل  تغيّرات  طرأت  حال  في 

فوًرا.
1. ألّي غرض مخّصص الدواء؟ 

لعالج اضطرابات عاطفية التي تتميز بحاالت مزاج متدني طويلة 
األمد, اضطرابات حرّكية نفسيّة وشكاويٍ نفسيّة جِسديّة, بما في 
المرضى  أيًضا لعالج  فاڤوكسيل  اكتئاب. يستعمل  ذلك أعراض 

.)OCD( الذين يعانون من اضطراب الوسواس القهرّي
امتصاص  إعادة  مثبطات  اكتئاب,  ُمضاّدات  العالجيّة:  الفصيلة 

.)SSRIs( السيروتونين االنتقائية

2. قبل استعمال الدواء
ال تستعمل الدواء إذا:

واحد− أو ألّي فلوڤوكسامين  الفعّالة  للمادة  )أَرجّي(  كنت حساًسا 
من المركبات اإلضافية التي يحتوي عليها الدواء )أنظر بند 6

"معلوماتإضافية"(.
األمين− أحادّي أكسيداز  مثبّطات  فصيلة  من  دواء  تتناول  كنت 

بما القَلَق,  أو  اإلكتئاب  لعالج  أحيانًا  توصف  التي   )MAOIs(
يجب  .)MAOI الذي هو أيًضا في ذلك لينزوليد )ُمضاد حيّوّي
تناول  عن التوقف بعد األقل على أسبوعين بفاڤوكسيل العالج بدء
الاّلعكوسة األمين  أحادّي أكسيداز  مثبّطات  فصيلة  من  دواء 
العالج بدء  يجوز  ذلك,  مع   .)irreversible MAOIs(
أكسيداز  مثبّطات ببعض العالج وقف يلي الذي اليوم في بفاڤوكسيل
العكوسة )reversible MAOIs(. في حاالت األمين  أحادّي
أيًضا  هو الذي حيّوّي )ُمّضاد لينزوليد استعمال يجوز استثنائية,
لصيقة  مراقبة تحت لكن فاڤوكسيل, تناول مع بالتوازي )MAOI
بدء  كيفية حول طبيّة الستشارة الطبيب إلى توجه الطبيب. قبل من

.MAOI-العالج بفاڤوكسيل بعد التوقف عن العالج ب
إلرخاء− عام  بشكل  الدواء  هذا  يستعمل  تيزانيدين.  تتناول  كنت 

العضالت.
كنت تأخذ پيموزيد, دواء مضاد الذهان المستخدم لعالج الفصام−

وأمراض نفسية األخرى.
كنتمرضعة.−

تناول  يجوز ال  عليك,  ينطبق  أعاله  المذكور  أحد  كان  إذا 
فاڤوكسيل. تحّدث مع طبيبك عن ذلك.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء
قبل العالج بفاڤوكسيل, أخبر الطبيب إذا:

اجتزت في اآلونة األخيرة نوبة قلبيّة.	
حامال.	 تكونين قد أو حامال كنت
كنت تعاني من الَصرع.	
أدوية 	 ثابت بشكل تتناول كنت أو نزف مشاكل من الماضي في عانيت

التي يمكن أن تزيد من اختطار )احتمال الخطر( النزيف َكمسكنات 
اآلالم الشائعة.

الّسكري.	 من تعاني كنت
كنت تتعالج بصدمات كهربائية 	

.)electroconvulsive therapy - ECT(
عايشت ذات مرة هوًسا )شعور من االبتهاج أو اإلثارة المفرطة(.	
كلوية.	 أو كبدية مشاكل من تعاني أنت
أنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين )الزَرق(.	
الدواء؟"(.	 تستعمل "كيف 3 بند )أنظر سنة عمرك أقل من 18

من التحذيرات المذكورة أعاله ينطبق عليك, سوف يقّرر  إذا كان أّي
طبيبك ما إذا كان استعمال فاڤوكسيل آمنًا لك.

على  القدرة عدم أحيانًا, قد تحدث أو تتزايد مشاعر بعدم الراحة, مثل
الجلوس أو الوقوف بسكون )التََّمْلُمل(, خالل األسابيع األولى من العالج

الطبيب  أخبر بالعمل. لالكتئاب المضاد التأثير يبدأ حتى بفاڤوكسيل,
فوًرا إذا كنت تعاني من هذه األعراض. قد تكون هنالك ضرورة لضبط

الجرعة.
قد تسبب أدوية مثل فاڤوكسيل )ما يسمى SSRIs( أعراض خلل 
بعض  في  الجانبية"(.  "األعراض  4 بند  )انظر  جنسي  وظيفّي

الحاالت استمرت هذه األعراض بعد التوقف عن العالج.
أفكار انتحارية وتفاقم اإلكتئاب أو القَلَق:

في حاالت اإلكتئاب و/أو القَلَق, قد تفكر بإيذاء نفسك أو حتى على 
االنتحار. قد تتزايد هذه األفكار في بداية العالج بمضادات اإلكتئاب, 
بعد أسبوعين من  وذلك ألنه يستغرق وقتًا لهذه األدوية للتأثير, عادةً

العالج واحيانًا اكثر. 
يزيد احتمال هذه األفكار إذا:

- كانت لديك في الماضي أفكاًرا انتحاريّة أو إيذاء النفس.
باالختطار  ارتفاًعا  سريريّة  دراسات  أظهرت  شابًأ.  بالغًأ  كنت   -
جيلهم عن  )احتمال الخطر( لسلوك انتحاري لدى البالغين الذي يقّل
25 سنة والذين عولجوا بمضادات اكتئاب للعالج في حاالت نفسيّة.

وقت كان,  النفس أو باالنتحار في أّي بإيذاء  أفكاًرا  إذا كانت لديك 
توجه فوًرا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى.

من المستحسن أن تشارك حالتك مع قريب عائلة أو صديق مقرب, 
من  النشرة.  هذه  قراءة  منه  اطلب  قلَق.  أو  اكتئاب  من  تعاني  بأنك 
المستحسن أن تطلب منه تنبيهك إذا كان يعتقد بأن اإلكتئاب أو القلق 

لديك يتفاقم, أو كانت هنالك تغيرات في سلوكك. 
إذا كنت تختبر أفكاًرا أو تجاربًا مزعجة, توجه فوًرا إلى الطبيب.

األطفال والمراهقون
االستعمال لدى األطفال والمراهقين دون جيل 18 سنة:

فاڤوكسيل غير مخّصص للعالج لدى األطفال والمراهقين دون جيل 
إذا كان الدواء يستعمل لعالج اضطراب الوسواس القهري  18, إاّل
لدى  االكتئاب  لعالج  يُستعمل  ال  فاڤوكسيل  ألّن وذلك   ,)OCD(

متعالجين أقل من جيل 18.
سنة الذين يتناولون هذا الدواء,  في األطفال والمراهقين دون جيل 18
محاولة  المثال  سبيل  على  جانبية  ألعراض  متزايد  اختطار  هنالك 
معارض  سلوك  ِعدوانية,  مثل  وعدائية  انتحارية  أفكار  االنتحار, 

وغضب.
وكنت ترغب في  إذا وصف الطبيب فاڤوكسيل لشخص دون جيل 18
التحدث عن ذلك مع الطبيب, توجه إليه مجدًدا. عليك ابالغ الطبيب 
إذا تطّورت أعراض كما ورد أعاله أو تفاقمت عندما يكون المتعالج 

دون جيل 18 ويتناول فاڤوكسيل.
18 دون جيل  فاڤوكسيل  تناول  إذا  فيما  المعروف  من  ليس  كذلك, 

يمكن أن يؤثر في المدى الطويل على النمّو, النضج, التطور الذهني 
والسلوكي.

التداخالت/التفاعالت بين األدوية
كنت تأخذ, أو إذا أخذت في اآلونة األخيرة, أدوية أخرى بما في	 إذا

ذلك أدوية بدون وصفة, إضافات تغذية وأعشاب طبية, أخبر الطبيب
St. John’s( بذلك. خاصة إذا كنت تأخذ هيپريكوم الصيدلّي أو
St. John’s( ال يجوز العالج بالدواء النباتي هيپريكوم .)wort
األعراض وتيرة  ترتفع  قد  ألنه  بفاڤوكسيل,  العالج  أثناء   )wort
بدء  قبل )St. John’s wort( الجانبية. إذا كنت تتناول هيپريكوم
St. John’s( هيپريكوم  استعمال  عن  توقف  بفاڤوكسيل,  العالج 

wort( وأخبر الطبيب بذلك.
إذا تناولت دواء لعالج اإلكتئاب أو القَلَق خالل األسبوعين األخيرين أو	

الصيدلّي. أو طبيبك مع تحقق الفُصام, من تعاني كنت إذا
إذا كنت تأخذ أدوية أخرى, لعالج  سوف يتحقق طبيبك أو الصيدلّي

اإلكتئاب أو حاالت شبيهة, التي يمكن أن تشمل:
	.)benzodiazepines( بنزوديازيپينات

الحلقات.	 ثالثية فصيلة من لالكتئاب مضادة أدوية
أو المضادة للذهان.	 أدوية ُمضاّدة الذُهان
ليثيوم.	
تريپتوفان.	
مثل 	 ,)MAOIs( األمين أدوية من فصيلة مثبّطات أكسيداز أحادّي

موكلوبميد.
پيموزيد.	
مثل 	 ,)SSRIs( االنتقائية السيروتونين امتصاص إعادة مثبطات

سيتالوپرام.
سوف يقّرر طبيبك ما إذا كان آمنًا لك البدء بتناول فاڤوكسيل.

دواء كان  أيًضا إذا كنت تأخذ أّي عليك أن تخبر طبيبك أو الصيدلّي
من المفصل أدناه:

باألسپيرين	 شبيهة  أدوية  أو   )acetylsalicylic acid( أسپيرين
لعالج األلم وااللتهاب )التهاب المفاصل(.

المناعة.	 جهاز فعالية لتقليل )ciclosporin( سيكلوسپورين
ميثادون لعالج األلم وأعراض الفطام.	
القلب.	 نظم لعالجمشاكل )mexiletine( ميكسيلتين
	 )carbamazepine( أو كاربامازپين )phenytoin( فنيتوئين

لعالج الَصرع.
ومشاكل 	 المرتفع الدم ضغط لعالج )propranolol( پروپرانولول

القلب.
روپينيرول )ropinirole( لعالج مرض الپاركنسون.	
أدوية من فصيلة التريپتانات لعالج الُصداع النصفي, مثل سوماترپتان.	
تناول	 يجوز  ال  الحساسيّة.  لعالج   )terfenadine( تيرفينادين

تيرفينادين. مع فاڤوكسيلسوية
الجنسي.	 العجز لعالج )sildenafil( سيلدنافيل
تيئوفيلين لعالج الربو والتهاب الشعب الهوائية.	
ترامادول لتسكين اآلالم.	
دواء	 أّي أو )nicoumalone( نيكومالون وارفارين, كلوپيدوچريل,

آخر ضد تخثر الدم.
األدوية  أحد  األخيرة  اآلونة  في  استعملت  أو  تستعمل  كنت  إذا 
المذكورة أعاله ولم تبلغ طبيبك بذلك, يجب الرجوع إليه وتبليغه لكي 

يوجهك حول كيفية اإلستمرار. قد يغيّر لك الجرعة أو يبُّدل الدواء.
استعمال الدواء والطعام

إذا كنت تستهلك خالل العالج كثيًرا من المشروبات التي تحتوي على 
الكافيين )مثل: الشاي, القهوة وبعض المشروبات الغازية(, فقد تعاني 
من أعراض مثل: ارتعاش اليدين, غثيان, نظم قلب متزايد )خفقان(, 

تململ, أَرق. قد تختفي األعراض مع تقليل استهالك الكافيين.  
استعمال الدواء واستهالك الكحول

العالج  خالل  الكحولية  المشروبات  شرب  عن  االمتناع  يجب 
بفاڤوكسيل. يسبب الكحول بتوليفة مع فاڤوكسيل النُعاس وعدم الثبات.

الحمل, اإلرضاع والخصوبة
استشيري طبيبك أو الصيدلّي فبل تناول أّي دواء كان.

الحمل
ال محدودة.  الحمل  أثناء  فاڤوكسيل  باستعمال  يتعلق  فيما  الخبرة 
بغير طبيبك أمرك إذا حامال, إاّل كنت إذا فاڤوكسيل استعمال يجوز
فاڤوكسيل حاليًا تتناولين كنت إذا ضرورّي.  العالج أن وقّرر ذلك
ألن وتخطط فاڤوكسيل حاليًا تتناول كنت إذا أو للحمل وتخططين
هنالك كان إذا سيقّرر حيث الطبيب استشارة لطفل, يجب أبًا تكون

مناسب. بديل لدواء ضرورة
بجودة  يضّر فاڤوكسيل  بأن  الحيوانات  في  الدراسات  أظهرت  لقد 
الحيوانات المنوية. بشكل نظري, من الممكن أن يكون هنالك تأثير 

على الخصوبة في البشر, لكن لم يالحظ األمر بعد.
يجب إعالم القابلة المولدة و/أو الطبيب إذا كنت تتناولين فاڤوكسيل. 
أشهر  الثالثة  في  خاصة  الحمل,  أثناء  فاڤوكسيل  تناولت  حال  في 
األخيرة من الحمل, أدوية مثل فاڤوكسيل قد تزيد من االختطار لحالة 
المستديم  الرئوي  الدم  فرط ضغط  تسمى  التي  الرضع  لدى  وخيمة 
لدى المولود )PPHN(, الذي يسبب تنفًسا سريعًا ومظهًرا ُمزرقًا. 
ساعة بعد الوالدة.  تبدأ هذه األعراض على األغلب خالل أول 24
القابلة المولدة  إذا كنت تالحظين هذه األعراض, توجهي فوًرا إلى 

أو إلى الطبيب.
تناولت  إذا  واحدة.  دفعة  بفاڤوكسيل  العالج  عن  التوقف  يجوز  ال 
يختبر  أن  المحتمل  من  الحمل,  من  أشهر  آخر3 خالل  فاڤوكسيل 
الرضيع أعراًضا إضافية عدا مشاكل التنفس أو الجلد الُمزرّق, على 
كاٍف, سيكون  األكل بشكل  أو  النوم  القدرة على  المثال: عدم  سبيل 
كثيًرا,  الرضيع ساخنًا جًدا أو بارًدا جًدا, سيكون مريًضا, يبكي بكاًء
 ,)lethargy( ضعف في العضالت أو تصلب في العضالت, نُوام
كنت  إذا  مفرطة.  عصبيّة  أو  عصبيّة  نوبات  ارتجاف,  نُعاس, 

تالحظين هذه األعراض لدى رضيعك, توجهي فوًرا إلى الطبيب.
اإلرضاع

هنالك  يوجد  األم.  حليب  إلى  فاڤوكسيل  ينتقل  اإلرضاع.  يجوز  ال 
اختطار للتأثير على الرضيع ولذلك عليك استشارة طبيبك, وهو من 
العالج  عن  التوقف  أو  اإلرضاع  عن  التوقف  عليك  كان  إذا  يقّرر 

بفاڤوكسيل.
السياقة واستعمال اآلالت

يمكن القيادة أو تشغيل اآلالت الخطرة أثناء استعمال الدواء طالما أن 
الدواء ال يسبب لك النعاس.

3. كيف تستعمل الدواء؟
يجب استعمال الدواء دائًما وفقًا لتعليمات الطبيب. عليك التحقّق مع 
إذا لم تكن متأكًدا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة  الطبيب أو الصيدلّي

العالج بالدواء.
الجرعة وطريقة العالج يحّددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة اإلعتيادية بشكل عام هي:
الجرعة االبتدائية لدى البالغين من جيل 18

ملغ لليوم, للتناول  ملغ أو 100 لعالج اإلكتئاب: يجب البدء مع 50
في المساء.

البدء مع 50 لعالج اضطراب الوسواس القهري )OCD(: يجب 
ملغ لليوم, من المفضل تناوله في المساء.

إذا لم تشعر بتحسن في حالتك بعد عدة أسابيع, عليك استشارة طبيبك. 
فقد يزيد من جرعتك بشكل تدريجّي.

أعلى جرعة موصى بها في اليوم هي 300 ملغ.
اليوم,  في  ملغ  150 من  أكثر  بتناول  لك  يوصي  طبيبك  كان  إذا 
متى  الطبيب  تسأل  أن  يجب  واحدة.  بدفعة  الجرعة  تناول  يجوز ال 

وكيف تتناول الدواء.




