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 :התכשיר של ובעלון לצרכן  לרופא בעלון העדכונים את לידיעתכם להביא ברצוננו
 

Stelara Prefilled syringe 1468133291 
Stelara 45mg vial 1423632021    

Solution for injection 
 Ustekinumab 45mg/0.5ml 

 המאושרים להתוויות הבאות:
 

laque psoriasisP 
STELARA is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adult patients (18 
years or older) who have failed to, have a contraindication to, or who are intolerant to other systemic 

 .Psoralen plus U.V (PUVA)hotrexate or therapies including ciclosporin, met 

 
Paediatric plaque psoriasis 
STELARA is indicated for the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adolescent patients 
from the age of 12 years and older, who are inadequately controlled by, or are intolerant to, other 
systemic therapies or phototherapies. 

 
Psoriatic arthritis (PsA) 
STELARA, alone or in combination with MTX, is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis 
in adult patients when the response to previous non-biological disease-modifying  
anti-rheumatic drug (DMARD) therapy has been inadequate. 

 
Crohn’s Disease 
STELARA is indicated for the treatment of adult patients with moderately to severely active Crohn’s 
disease who have had an inadequate response with, lost response to, or were intolerant to either 
conventional therapy or a TNFα antagonist or have medical contraindications to such therapies. 

 
 עיפים הבאים:השינויים המהותיים בעלון לרופא מופיעים בס

 
4.4 Special warnings and precautions for use 

 
 

itivity reactions ypersenshH Systemic and respiratory 
ystemicS 

Serious hypersensitivity reactions have been reported in the postmarketing setting, in some cases several 
days after treatment. Anaphylaxis and angioedema have occurred. If an anaphylactic or other serious 
hypersensitivity reaction occurs, appropriate therapy should be instituted and administration of 
STELARA should be discontinued (see section 4.8). 

 
Respiratory 
Cases of allergic alveolitis and eosinophilic pneumonia have been reported during post-
approval use of ustekinumab. Clinical presentations included cough, dyspnoea, and interstitial 
infiltrates following one to three doses. Serious outcomes have included respiratory failure and 
prolonged hospitalisation. Improvement has been reported after discontinuation of 
ustekinumab and also, in some cases, administration of corticosteroids. If infection has been 
excluded and diagnosis is confirmed, discontinue ustekinumab and institute appropriate 
treatment (see section 4.8). 
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4.8 Undesirable effects 
 

Common: Oropharyngeal pain  
Uncommon: nasal congestion 
Rare: Allergic alveolitis, eosinophilic pneumonia 
 

Respiratory, thoracic and mediastinal 
disorders  

 
 

 מופיעים בסעיפים הבאים: לצרכןהשינויים המהותיים בעלון 
 

  לוואי תופעות .4

 ות הדורשות טיפול דחוף. חלק מהחולים עלולים לסבול מתופעות לוואי חמור-תופעות לוואי חמורות

 )X( יש לדווח מיד לרופא או לפנות לחדר מיון לקבלת טיפול רפואי דחוףדורשת טיפול דחוף. יתכן ו -תגובה אלרגית 

 הבאים: סימניםאם הבחנת ב
 משתמשים 1-10 בלהופיע ) בחולים המטופלים בסטלרה (ועלולה rareתגובה אלרגית חמורה (אנפילקסיס) היא נדירה (

 : הסימנים כוללים ).10,000 מתוך

 בליעה נשימה או קשיי •

 או תחושת סחרור סחרחורתלחץ דם נמוך שעלול לגרום ל •

 , הגרון או , התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה •

מתוך  10-1וחרלת (היכולים להופיע בעד  ריחה בעור) של תגובה אלרגית כוללים פcommonסימנים נפוצים ( •

  משתמשים) 100

 , תסמינים כגון שיעול, קוצר נשימה וחום, עלולים להיות גם סימן לתגובה אלרגית בראות לסטלרה.נדירים במקרים

 אם הינך חווה תגובה אלרגית חריפה, ייתכן והרופא יחליט כי אינך יכול להשתמש יותר בסטלרה. 

 

 
 
 

 םניתן לקבלכמו כן, בריאות. באתר משרד המאגר התרופות של םבמלואלפרסום  ונשלח העלון לצרכןו העלון לרופא
 . 09-9591111בפניה אלינו לטלפון  יםמודפס

 
 בברכה,

 צפריר כהן
 הרוקח ממונ


