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Cimzia 
Active ingredient: 
Certolizumab pegol  

200 mg/1 ml solution for injection in pre-filled 
syringe  

  סימזיה
  חומר פעיל:

   סרטוליזומאב פגול
במזרק מוכן  מ"ל תמיסה להזרקה 1\מ"ג 200

  להזרקה
  

  רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

 2019 אוגוסטעלונים לרופא ולצרכן של המוצר עודכנו ב . 
  טקסט שהתווסף מסומן בקו תחתי, טקסט שהוסר מסומן בקו חוצה. -בהודעה זו מצוינים השינוי העיקרי  

Rheumatoid arthritis 
Cimzia, in combination with methotrexate (MTX), is indicated for: the treatment of moderate to severe, active 
rheumatoid arthritis (RA) in adult patients when the response to disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) 
including methotrexate, has been inadequate. 
Cimzia can be given as monotherapy in case of intolerance to methotrexate or when continued treatment with 
methotrexate is inappropriate. 
Cimzia has been shown to reduce the rate of progression of joint damage as measured by X-ray and to improve 
physical function, when given in combination with methotrexate. 
Axial spondyloarthritis 
Cimzia is indicated for the treatment of adult patients with severe active axial spondyloarthritis, comprising: 
Ankylosing spondylitis (AS) 
Adults with severe active ankylosing spondylitis who have had an inadequate response to, or are intolerant to 
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). 
Axial spondyloarthritis without radiographic evidence of AS 
Adults with severe active axial spondyloarthritis without radiographic evidence of AS but with objective signs of 
inflammation by elevated C-reactive protein (CRP) and /or magnetic resonance imaging (MRI), who have had an 
inadequate response to, or are intolerant to NSAIDs. 
Crohn’s Disease 
Cimzia is indicated for reducing signs and symptoms of Crohn’s disease and maintaining clinical response in adult 
patients with moderately to severely active disease who have had an inadequate response to conventional therapy. 

  הבאים:בעלון לרופא נעשו בסעיפים העיקריים העדכונים 

6 PHARMACEUTICAL PARTICULARS 
6.4 Special precautions for storage 

Store in a refrigerator (2°C– 8°C).  
Do not freeze. 
Keep the pre-filled syringe in the outer carton in order to protect from light. 

The pre-filled syringes may be stored at room temperature (up to 25°C) for a single period of maximum 10 days 
with protection from light. At the end of this period the pre-filled syringes must be used or discarded. 

 
  ים הבאים: העדכונים העיקריים בעלון לצרכן נעשו בסעיפ

  . איך לאחסן את התרופה?5
  :תנאי אחסון 

  .2°C - 8°C)יש לאחסן במקרר (
  אין להקפיא.

  שמור את המזרקים המוכנים להזרקה בתוך הקופסא החיצונית על מנת להגן מאור. 
ימים תוך  10) למשך תקופה חד פעמית של C°25ניתן לאחסן את המזרק/ים המוכן/ים להזרקה בטמפרטורת החדר (עד 

  . להשתמש במזרק/ים המוכן/ים או להשליכם ישהגנה מפני חשיפה לאור. בסיום התקופה 
  

  

 מאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות. נשלחו למשרד הבריאות לצורך העלאתם ל ולצרכן לרופא ןהעלו  
 פתח , 7063ת.ד. , 6השילוח , רח' ניאופרם בע"מלבעל הרישום: ישירה  הפני ייד על יםמודפס נים אלהעלו לקבל ניתן

  .03-9373753: פון, טל4917001 תקווה
  

  בברכה,
  כיאן בסול

 ניאופרם בע"מ, ממונה תרוקח

  המאושר לתכשיר: ההתוויה נוסח להלן


