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 1986 –התשמ"ו  )תכשירים( עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

 

 מ"ג 10אפיאנט     מ"ג 5אפיאנט 
  טבליות מצופות    טבליות מצופות

 
 הרכב:

 כל טבליה מכילה:                                               כל טבליה מכילה:
Prasugrel (as Hydrochloride) 5 mg                  Prasugrel (as Hydrochloride) 10 mg 

 מ"ג 10פרסוגרל        מ"ג 5פרסוגרל 
 

"מידע  6פרק ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ו לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים, אנא
 נוסף".

 אצל אנשים הרגישים ללקטוז. התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה
 

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך . קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
 שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.

ם אפילו אם נראה לך כי יק להתעביר אותה לאחרים. היא עלולה להז לתרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. א
 דומה. הרפואימצבם 

 תרופהמידע לגבי היעילות והבטיחות של ה ואיןמאחר  18אינו מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל  אפיאנט
 בקבוצת גיל זו.

 
 למה מיועדת התרופה? .1
 

בחולים עם תסמונת  למניעה של אירועים אתרותרומבוטייםמיועד סלצילית, -בשילוב עם חומצה אצטיל אפיאנט
עוברים צנתור ראשוני או מתוכנן עם או בלי כלילית חריפה (תעוקת חזה בלתי יציבה, אוטם חריף של שריר הלב) ה

 תומכן (סטנט).
 

 :קבוצה תרפויטית
 מעכבי הצמתת טסיות דם.

 
  לפני השימוש בתרופה .2
 

 אין להשתמש בתרופה אם:
 
 
 
 

      
 
 

 בתרופהשימוש לאזהרות מיוחדות הנוגעות 
 

 בתקופת הטיפול בתרופה זו יש להיות תחת מעקב רפואי.

 ).6 פרקאתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה  •
  אלרגית יכולה להופיע בצורת פריחה, גרד, התנפחות הפנים והשפתיים או קוצר נשימה. תגובה

 דימום מכיב במערכת העיכול).: מדימום פעיל (כגון סובל הנך •
 ).TIAחולף ( סבלת בעבר משבץ או אירוע איסכמי •
 אתה סובל ממחלת כבד חמורה. •
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 ספר לרופא אם: לפני הטיפול באפיאנט

 
מצויים בסיכון גבוה יותר לדימום. לכן, באם הרופא  . חולים אלהק"ג 60 -נמוך מ ךאו שמשקל 75מעל גיל הנך  •

 יחליט על טיפול בחולים אלו, יינתן מינון נמוך.
 סבלת מפציעה חמורה לאחרונה. •
 .)מסוימיםעברת ניתוח לאחרונה (כולל ניתוחי שיניים  •
תכן ויהיה צורך בהפסקה יעליך לדווח לרופא, היות וי (כולל פרוצדורות דנטליות),ניתוח לעבור הנך מתכנן  •

 לדימום. מוגברזמנית של הטיפול עקב סיכון 
 ליפ במעי).יבה או במעי (כולל כיב קיבה או פודימום חוזר בק שיש לך מדימום או הנך סבלת לאחרונה •
 כבד.בתפקוד המתון ליקוי הנך סובל ממחלת כליות או  •
 .")תגובות בין תרופתיות(ראה סעיף " הנך נוטל תרופות נוספות •
וחווית תגובה  אפיאנטאו כל תכשיר אחר המונע הצמתת טסיות. אם נטלת  ית תגובה אלרגית לקלופידוגרלחוו •

 עם הרופא. מידיש ליצור קשר  –אלרגית הכוללת פריחה, גרד, התנפחות של הפנים והלשון או קוצר נשימה 
הכוללת חום  Thrombotic Thrombocytopaenic Purpura (TTP)אתה חווה תופעת לוואי הנקראת  •

עייפות קיצונית בלתי מוסברת,  או בלי םעהנראות כנקודות אדומות קטנות,  וחבורות קטנות מתחת לפני העור
 ").תופעות לוואי" – 4פרק יש לפנות לרופא מיד! (ראה  –בלבול, הצהבה של העור או העיניים 

 
 תגובות בין תרופתיות:

, ספר על כך תזונהתרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי או אם לקחת לאחרונה, אם אתה לוקח 
 , במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:לרופא או לרוקח

 
 :אפיאנטתרופות העלולות להגביר סיכון לדימום במתן בו זמני עם  •

 מתת טסיות כגון: קלופידוגרלתרופות המונעות הצ •
 וורפרין והפריןתרופות נוגדות קרישה כגון:  •
) כגון: איבופרופן, COX-2, כולל מעכבי האנזים NSAIDsתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים ( •

 .נפרוקסן, אטוריקוקסיב
 

 :אפיאנטתרופות שריכוזן בדם מושפע משימוש בו זמני עם  •
 ציקלופוספמיד •
  אפאווירנז •

 
פר לרופא אם אתה ומורפין בו זמנית. ס אפיאנטבמטופלים הנוטלים  אפיאנטנצפתה ירידה ביעילות הטיפול ב •

 נוטל מורפין או תרופות מסוג אופיואידים אחרים (לטיפול בכאב חמור).
 

 נטילת אפיאנט עם מזון ושתיה:
 עם או ללא מזון. אפיאנטניתן ליטול 

 
 ריון והנקה:יה

מול תועלת  לעובר הסיכונים האפשרייםך להיוועץ עם רופאך לגבי יריון, עלייריון או מתכננת היניקה, בהיאם הנך מ
 התרופה.

 .ניקה, יש להתייעץ עם הרופאיאם הנך מ
 

 נהיגה ושימוש במכונות:
 שפיע על יכולת הנהיגה שלך או יכולת הפעלת מכונות.י לא אפיאנטסביר ש

 
 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

, צור קשר עם הרופא שלך טרם נטילת מסוימיםמכיל לקטוז. אם אתה סובל מאי סבילות לסוכרים  אפיאנט
 .אפיאנט
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 כיצד תשתמש בתרופה? .3
 
יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח  •

 בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
  המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. •
 המומלצת.אין לעבור על המנה  •
 יש ליטול את הטבליה בערך באותו הזמן מידי יום. •
 הטבליה מצופה. אין ללעוס, לחצות או לרסק את הטבליה! •
 בתקופת הטיפול בתכשיר זה, יש להיות תחת מעקב רפואי. •
או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית  אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר •

 לדימום. בסיכון מוגבר או הילד שלך נךהבא אריזת התרופה איתך כיוון שהחולים ו
 אין לגרום להקאה ללא הוראות מפורשות מהרופא! •
. אם שכחת ליטול את התרופה במשך יש ליטול מנה מיד כשנזכרת הדרושאם שכחת ליטול תרופה זו בזמן  •

  !באותו יוםאך בשום אופן אין ליטול שתי מנות  יום שלם, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל למחרת
 יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. •
אם  .גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח •

  הפסקת לקחת את התרופה מוקדם מדי, הסיכון שלך להתקף לב עלול להיות גבוה יותר.
שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך  פעם בכלליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה  אין •

 זקוק להם.
 .ברוקח או ברופא היוועץ, בתרופה לשימוש בנוגע נוספות שאלות לך יש אם •
 
 

  תופעות לוואי .4
 

עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת  אפיאנטתרופה, השימוש בכל בכמו 
 תכן ולא תסבול מאף אחת מהן.יתופעות הלוואי. י

 
 יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:

 
 הנך סובל מן התסמינים הבאים העלולים להעיד על שבץ: •

אם זה קורה רק בצד אחד של  הנך סובל מחוסר תחושה פתאומי או חולשה של הזרוע, רגל או פנים, במיוחד
 הגוף.

 בלבול פתאומי, קושי בדיבור או הבנת אחרים.הנך חווה 
 קושי פתאומי בהליכה או איבוד שיווי משקל או קואורדינציה.הנך חווה 
 סחרחורת פתאומית או כאב ראש חמור ופתאומי ללא סיבה ידועה.הנך חווה 

 הסבירות לתופעת לוואי של שבץ היא נמוכה.אם מעולם לא חווית שבץ או אירוע איסכמי, 
 
 – נקודות עגולות קטנות בגוון אדום סגלגל על פני העורחום וחבורות שעשויות להראות כהופעת מבחין באתה  •

 .Thrombotic Thrombocytopaenic Purpura (TTP)תסמינים אלה עלולים להעיד על 
, והצהבה של העור או העיניים (ראה , בלבולמוסברתעייפות קיצונית בלתי התופעה עלולה להיות מלווה ב

 ").לפני השימוש בתרופה" – 2 פרק
 
פריחה, גרד, התנפחות של הפנים והלשון או קוצר נשימה. תסמינים אלה יכולים להצביע על אתה מבחין ב •

 תגובה אלרגית חמורה.
 

 הנך חווה אחד מן התסמינים הבאים המצביעים על דימום:  •
 בשתן.הנך מבחין בדם  •
 הנך מדמם מפי הטבעת, מבחין בדם בצואה או שצואתך שחורה. •
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 .או מפצע הנך חווה דימום בלתי נשלט, לדוגמא: דימום מחתך •
. דימום חמור לעומת זאת מופיע לעיתים רחוקות, אפיאנטדימום הוא תופעת הלוואי הנפוצה ביותר בשימוש ב

 אך הינו מסכן חיים.
 

 קרובות:תופעות לוואי המופיעות לעיתים 
 .דימום בקיבה או במעי •
 .דימום מאתר הזרקה •
 .דימום מהאף •
 .פריחה עורית •
 (ecchymoses).קטנות ואדומות על העור ובפרט חבורות הופעה של חבורות  •
 .דם בשתן •
 גורם לנפיחות).ש לתוך שרירדימום (דימום מתחת לעור באתר הזרקה, או  שטפי דם •
 אדומים (אנמיה) בדם.רמות נמוכות של המוגלובין או תאי דם  •
 

 תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות:
 (פריחה, גרד, התנפחות של השפתיים או הלשון, קוצר נשימה).הכוללת אנגיואדמה תגובה אלרגית  •
 או בבטן (מסביב לאיברים פנימיים). דימום ספונטני מהעין, פי הטבעת, חניכיים •
 דימום לאחר ניתוח. •
 שיעול דמי. •
 צואה דמית. •

 
 תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות:

 .רמה נמוכה של טסיות בבדיקת דם •
 .עוריים תת שטפי דם •
 

אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא  אםאם הופיעה תופעת לוואי, 
 הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

 
 טיפול עקב לוואי תופעות על הקישור "דיווח על לחיצה באמצעות הבריאות למשרד לוואי תופעות על לדווח ניתן

 על לדיווח המקוון לטופס המפנה )www.health.gov.il (הבריאות משרד אתר של הבית בדף שנמצא תרופתי"
 : לקישור כניסה י"ע או ,לוואי תופעות

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@
moh.gov.il 

 
 

 איך לאחסן את התרופה? .5

של ילדים וטווח ראייתם כל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם מנע הרעלה! תרופה זו ו •
  גרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.ל איןו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. 

המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס  exp. date)אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ( •
  ליום האחרון של אותו חודש.

 . C°30 אין לאחסן בטמפרטורה העולה על •
 בכדי להגן מאוויר ומלחות. אחסן באריזה המקורית •
היפטר מתרופות שאינן נחוצות אין להשליך תרופות לביוב או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח שלך איך ל •

 יסייע להגן על הסביבה.זה  - עוד

http://www.health.gov.il/
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
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 מידע נוסף .6

 נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: •
 

Microcrystalline cellulose, Mannitol, Croscarmellose sodium, Hypromellose, Magnesium 
stearate, Lactose monohydrate, Titanium dioxide, Triacetin, Iron oxide yellow, Iron oxide red 
(only in the 10 mg tablet), Talc. 

 מ"ג לקטוז. 2.7 -מ"ג נתרן ו 0.68 טבליה מכילה לכל היותרכל 
 

 
 כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: •

 מצד אחד  ”MG 5“, עליה מוטבע הכיתוב יםמחודדבעלת קצוות מ"ג הינו טבליה צהובה,  5 אפיאנט
 צד שני.ן המ ”4760“-ו

מצד אחד  ”MG 10“עליה מוטבע הכיתוב  בעלת קצוות מחודדים,מ"ג הינו טבליה בצבע בז',  10 אפיאנט
 מן הצד השני. ”4759“-ו

 
 טבליות. 28 התכשיר מגיע במגשית אלומיניום המכילה

 
 :שום התרופהיר 'מס

 142-55-32010-00   מ"ג: 5 אפיאנט
 142-56-32011-00מ"ג:  10 אפיאנט

 
 ספרד. ,אלקובנדס (מדריד)לילי בע"מ,  יצרן:

                                    
  .46120 פיתוח הרצליה ,2160ת.ד. , אלי לילי ישראל בע"מ :בעל הרישום

 
משרד הבריאות בינואר  וראותועודכן בהתאם לה ,2014פברואר עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ב

2019. 
 

 זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון 
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