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 2020פברואר 

 
 מ"ג 500ולטרקס טבליות  Valtrex Tablets 500 mg הנדון : 

Valaciclovir (As Hydrochloride) 500 mg 
 

 רופא/ה נכבד/ה
 רוקח/ת נכבד/ה,

 
עדכון העלון לרופא  (  מבקשת להודיע על  GSKחברת גלקסוסמיתקליין ישראל בע"מ )

 העדון כולל:Valtrex Tablets 500 mg.  התכשיר של והעלון לצרכן
 

עלון מבוסס על ) על ידי משרד הבריאות 2020בינואר להטמעה  ושאושרנים עלו •
 :(2019יולי מאושר מ

)על פי הרמוניזציה שנעשתה  העדכונים בעלונים כוללים שינוי התוויה ועדכון משטר מינון
ומעבר ופא ולצרכן( של העלון האנגלי ) לרנעשה אימוץ  באירופה( . במסגרת העדכון

שינויים  יםוללכ ניםכתוצאה מכך העלו  -  בישראל של העלון לצרכןהעדכני פורמט ל
 .רב בעיוןו באופן מלאהמצורפים  יצים לקרוא את העלוניםאנו ממל .רבים

 

 .(2019מיוני עלון לרופא של אנגליה על  )מבוסס 2020מפברואר  העדכון נוטיפיקצי •
 

 ים בלבד.בהודעה זו כלולים השינויים המהותי
 

 : מקרא לעדכונים המסומנים
  XXX מסומן בקו אדום חוצה –מידע שהוסר 

 כחולכתב  –תוספת 
 מסומן בצהוב מרקר – כחולכתב  -תוספת החמרה 

 
 

 :בישראל ההתוויה ומשטר המינון המעודכנים לתכשיר
 

 בעלון לרופא:
4.1 Therapeutic indications: 
 
4.1 Therapeutic indications 

 

Varicella zoster virus (VZV) infections – herpes zoster 

Valtrex is indicated for the treatment of herpes zoster (shingles) and ophthalmic zoster in 

immunocompetent adults. 

Valtrex is indicated for the treatment of herpes zoster in adult patients with mild or moderate 

immunosuppression. 

Herpes simplex virus (HSV) infections 

Valtrex is indicated  
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• for the treatment and suppression of HSV infections of the skin and mucous 
membranes including: 
-  treatment of first-episode of genital herpes in immunocompetent adults and 

 adolescents and in immunocompromised adults. 

-  treatment of recurrences of genital herpes in immunocompetent adults and 

 adolescents, and in immunocompromised adults. 

-  suppression of recurrent genital herpes in immunocompetent adults and 

adolescents and in immunocompromised adults. 

• Treatment and suppression of recurrent ocular HSV infections in immunocompetent 
adults and adolescents and in immunocompromised adults. 

 

Clinical studies have not been conducted in HSV-infected patients immunocompromised for other 

causes than HIV-infection. 

Cytomegalovirus (CMV) infections: 

Valtrex is indicated for the prophylaxis of CMV infection and disease following solid organ 

transplantation in adults and adolescents. 

 
 
4.2 Posology and method of administration: 
 
Varicella zoster virus (VZV) infections – herpes zoster and ophthalmic zoster 

Patients should be advised to start treatment as soon as possible after a diagnosis of herpes zoster. 

There are no data on treatment started more than 72 hours after onset of the zoster rash.  

Immunocompetent Adults 

The dose in immunocompetent patients is 1000 mg three times daily for seven days (3000 mg total 
daily dose). This dose should be reduced according to creatinine clearance (see Renal impairment 
below). 

Immunocompromised Adults 

The dose in immunocompromised patients is 1000 mg three times daily for at least seven days 
(3000 mg total daily dose) and for 2 days following crusting of lesions. This dose should be reduced 
according to creatinine clearance (see Renal impairment below). 

In immunocompromised patients, antiviral treatment is suggested for patients presenting within 
one week of vesicle formation or at any time before full crusting of lesions. 

Treatment of  herpes simplex virus (HSV) infections in adults and adolescents (≥12 years): 

Immunocompetent Adults and Adolescents (≥12 years)    

The dose is 500 mg  of valtrex to be taken twice daily (1000 mg total daily dose). 
This dose should be reduced according to creatinine clearance (see Renal impairment below). 
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For recurrent episodes  treatment should be 5 days. For initial episodes, which can be 

more severe, treatment may have to be extended to ten days. 

Dosing should begin as early as possible. For recurrent episodes of herpes simplex, 

this should ideally be during the prodromal period or immediately upon appearance of 

the first signs or symptoms. Valtrex can prevent lesion development, when taken at 

the first signs and symptoms of an HSV recurrence. 
 

Herpes labialis 

For herpes labialis (cold sores), valaciclovir 2000 mg twice daily for one day is effective treatment 

in adults and adolescents. The second dose should be taken about 12 h (no sooner than 6 h) after 

the first dose. This dose should be reduced according to creatinine clearance (see Renal 

impairment below). When using this dosing regimen, treatment should not exceed one day, since 

this has been shown not to provide additional clinical benefit. Therapy should be initiated at the 

earliest symptom of a cold sore (e.g. tingling, itching or burning). 

Immunocompromised Adults 

For the treatment of HSV in immunocompromised adults, the dosage is 1000 mg twice daily for at 

least 5 days, following assessment of the severity of the clinical condition and immunological 

status of the patient.  For initial episodes, which can be more severe, treatment may have to be 

extended to ten days.  Dosing should begin as early as possible. This dose should be reduced 

according to creatinine clearance (see Renal impairment below). For maximum clinical benefit, the 

treatment should be started within 48 hours.  A strict monitoring of the evolution of lesions is 

advised. 

Suppression of recurrences of  herpes  simplex virus (HSV) infections in adults and adolescents (≥12 

years) 

Immunocompetent Adults and Adolescents (≥12 years):  

The dose is 500 mg of Valtrex to be taken once daily. Some patients with very frequent recurrences 

( 10/year in absence of therapy) may gain additional benefit from the daily dose of 500 mg being 

taken as a divided dose (250 mg twice daily). This dose should be reduced according to creatinine 

clearance (see Renal impairment below).Treatment should be re-evaluated after 6 to 12 months of 

therapy. 

Immunocompromised Adults 

The dose is 500 mg of Valtrex twice daily.  This dose should be reduced according to creatinine 

clearance (see Renal impairment below).  Treatment should be re-evaluated after 6 to 12 months 

of therapy. 

Prophylaxis of cytomegalovirus (CMV) infection and disease in adults and adolescents (≥12 years) 

The dosage is 2000 mg four times a day,   to be initiated as early as possible post-

transplant. This dose should be reduced according to creatinine clearance (see Renal 

impairment below). 
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The duration of treatment will usually be 90 days, but may need to be extended in high-risk 

patients. 

Special populations 

children:   

The efficacy of Valtrex in children below the age of 12 years has not been evaluated. 

Elderly:  

The possibility of renal impairment in the elderly must be considered and the dose should be 

adjusted accordingly (see Renal impairment below). Adequate hydration should be maintained. 

Renal impairment:  

Caution is advised when administering Valtrex to patients with impaired renal 

function. Adequate hydration should be maintained. The dose of Valtrex should be 

reduced in patients with impaired renal function as shown in Table 1 below. 

In patients on intermittent haemodialysis, the Valtrex dose should be administered 

after the haemodialysis has been perfomed. 

The creatinine clearance should be monitored frequently, especially during periods when renal 

function is changing rapidly e.g. immediately after renal transplantation or engraftment.  The 

Valtrex dosage should be adjusted accordingly. 

Hepatic impairment 

Studies with a 1000 mg dose of valaciclovir in adult patients show that dose modification is not 

required in patients with mild or moderate cirrhosis (hepatic synthetic function maintained). 

Pharmacokinetic data in adult patients with advanced cirrhosis, (impaired hepatic synthetic 

function and evidence of portal-systemic shunting) do not indicate the need for dose adjustment; 

however, clinical experience is limited.  For higher doses (4000 mg or more per day), see section 

4.4. 
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Table 1:     DOSAGE ADJUSTMENT FOR RENAL IMPAIRMEN 

Therapeutic indication Creatinine clearance (mL/min) Valaciclovir Dosagea 

Varicella-Zoster Virus (VZV) Infections   

Treatment of herpes zoster (shingles)  

in immunocompetent and 

immunocompromised adults 

 50 

30 to 49 

10 to 29  

10 

1000 mg three times daily 

1000 mg twice daily 

1000 mg once daily 

500  mg once daily 

   

 Herpes Simplex Virus (HSV) 

Infections 

  

Treatment of HSV infections   

 - immunocompetent adults and 

adolescents 

 30 

<  30 

500 mg twice daily 

500 mg once daily 

- immunocompromised adults   30 

<  30 

1000 mg twice daily 

1000 mg once daily 

   

Treatment of herpes labialis 

(cold sores) in 

immunocompetent adults and 

adolescents 

(alternative 1-day regimen) 
 

50 

30 to 49 

10 to 29 

<10 

 

2000mg twice in one day 

1000 mg twice in one day 

500 mg twice in one day 

500 mg single dose 

 

Suppression of HSV infections   

- immunocompetent adults and 

adolescents 

  30 

<  30 

500 mg once daily b 

250 mg once daily 

 

-immunocompromised adults 

 

 

  30 

<  30 

 

 

 

500 mg twice daily 

500 mg once daily 

 

Cytomegalovirus (CMV) Infections   

CMV prophylaxis in solid organ 

transplant recipients in adults and 

75 

50 to <75 

2000 mg four times daily 

1500 mg four times daily 
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adolescents 25 to <50 

10 to <25 

<10 or on dialysis 

1500 mg three times daily 

1500 mg twice daily 

1500 mg once daily 

 

a For patients on intermittent haemodialysis, the dose  should be given after dialysis on dialysis 

days. 

bFor HSV suppression in immunocompetent subjects with a history of 10 

recurrences/year, better results may be obtained with 250 mg twice daily. 

 
 

 

 :בעלון לצרכן
 

 למה מיועדת התרופה? .1
 

, וריצלה (HSV)ים הרפס סימפלקס לה של נגיפים הנקראקטילה או עצירת גדיולטרקס פועל על ידי 

 .(CMV)וירוס -וציטומגלו (VZV)סטר זו

 -ולטרקס מיועדת ל

 .במבוגרים טיפול בשלבקת חוגרת •
( במבוגרים ophthalmic zoster) VZVוירוס עיניים הנובעים מבטיפול בזיהומים  •

 עם מערכת חיסון מוחלשת.
והרפס )כמו לדוגמה פצעי קור( של העור  ( HSV) הרפס סימפלקס בזיהומיטיפול  •

של  הישנותבמניעת  היא משמשת גם כדי לסייע. בגריםים ומתבמבוגרגניטלי 
 זיהומים אלה.

 במבוגרים( של העין HSV) הרפס סימפלקס טיפול ומניעת הישנות זיהומי •
 .םומתבגרי

 .במבוגרים ומתבגרים לאחר השתלת איברים CMV םמניעת זיהו •
 

  שייכת לקבוצת תרופות הנקראת אנטיויראליםולטרקס ת: קבוצה תרפויטי

 

 רופה?כיצד תשתמש בת .3
 תאם להוראות הרופא.כשיר תמיד בהיש להשתמש בת

 ופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.עליך לבדוק עם הר
 הוא: המינון המקובל בדרך כללהמינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. 

 

 – במבוגרים (Herpes zoster)  שלבקת חוגרתטיפול ב 

 .ביוםשלוש פעמים  ,מ"ג( 500של ולטרקס  טבליותשתי )מ"ג  1000קובל הוא המינון המ •
 ימים. שבעהבמשך  עליך לקחת ולטרקס •

 

 – ומעלה( 12במבוגרים ובמתבגרים )מגיל  (sCold sore)בפצעי קור טיפול  
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  ., פעמיים ביוםמ"ג( 500של ולטרקס טבליות ארבע "ג )מ 2000המינון המקובל הוא  •
  .המנה הראשונה לאחר שעות( 6)לא פחות מ עות ש 12כה להילקח המנה השניה צרי •
 ( בלבד. עליך לקחת ולטרקס במשך יום אחד )שתי מנות  •

 

 -ומעלה( 12במבוגרים ובמתבגרים )מגיל  ל העור והרפס גניטליש HSVטיפול בזיהומי 

 .עמיים ביוםפ ,מ"ג( 500אחת של  טבליהמ"ג ) 500הוא  ובלהמקהמינון  •
או עד עשרה ימים אם  ימים חמישהבמשך ולטרקס  עליך לקחת הראשוןם עבור הזיהו  •

  ימים. 5הרופא שלך הנחה אותך. לזיהום חוזר משך הטיפול הוא בדרך כלל 
 

 – לה(ומע 12במבוגרים ובמתבגרים )מגיל  HSVסיוע במניעת חזרתם של זיהומי  

 .פעם ביום, מ"ג 500אחת של ולטרקס  טבליה המקובל הוא המינון  •
 ר לך להפסיק.עד שהרופא שלך אומעליך לקחת ולטרקס  •

 

  – ומעלה( 12 במבוגרים ובמתבגרים )מגיל וירוס(-)ציטומגלו CMV של זיהוםב טיפול 

 ים ביום.ארבע פעמ, מ"ג( 500ס קשל ולטר טבליותארבע מ"ג ) 2000המינון המקובל הוא  •
 שעות. 6עליך לקחת כל מנה בנפרד במרווח של  •
 לאחר הניתוח שלך. בהקדם האפשרילקחת ולטרקס יל תחאתה בדרך כלל ת •
ימים לאחר הניתוח שלך, עד שהרופא שלך אומר לך  90 בערך עליך לקחת ולטרקס במשך •

 להפסיק.
 

 את המינון של ולטרקס אם: להתאיםהרופא שלך עשוי 

 ניםש 65אתה מעל גיל  •

 יש לך מערכת חיסונית חלשה •

 יש לך בעיות כליה. •
 ל עליך.אם אחד מאלה חולטרקס ך לפני שתיקח א שלהרופדבר עם      ←

 

  .אין לעבור על המנה המומלצת 

 

 :נטילת תרופה זו

 יש לקחת תרופה זו דרך הפה. •

 עם שתית מים.בשלמותן  יש לבלוע את הטבליות •

 אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה. •

 לקחת ולטרקס באותו זמן בכל יום. שי •

  וקח או הרופא שלך.יש לקחת ולטרקס בהתאם להוראות הר •
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 שנים או עם בעיות כליה 65אנשים מעל גיל 

 במהלך היום.ולטרקס תשתה מים באופן קבוע  נוטלחשוב מאוד שבזמן שאתה 

צבים. הרופא שלך ינטר להשפיע על הכליה או על מערכת הע שעלולותזה יעזור להפחית תופעות לוואי 
ל או לכלול תחושת בלבו ותעלולמערכת העצבים הדוק לסימנים אלה. תופעות לוואי ב אותך באופן

 עצבנות, או תחושת ישנוניות או נמנום יוצאות דופן.

 

 בטעות מינון גבוה יותרנטלת אם 

יותר מדי  תיטולם יותר מדי במשך כמה ימים. א נוטלדרך כלל, אלא אם כן אתה בולטרקס אינה מזיקה 
ראיה , מודעלהרגיש פחות , טסר שקחבלבול,  ,הרגיש בחילה, הקאה, בעיות בכליותטבליות אתה עלול ל

 איבוד הכרה.של דברים שאינם קיימים או 

אם לקחת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים 
 והבא אריזת התרופה איתך.

 

 את התרופהליטול שכחת  םא

הבאה שלך, דלג על  נהקרוב למועד המאולם, אם זה  קח ברגע שאתה נזכר.ם שכחת ליטול ולטרקס, א
 המנה שהוחמצה.

 אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

 

 יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

 

רכב משקפיים אם הנך שהנך נוטל תרופה. ה פעםל בכאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 
 זקוק להם.

 

 רופה, היוועץ ברופא או ברוקח.בנוגע לשימוש בתאם יש לך שאלות נוספות 
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 עלון לרופא:בסעיפים הבאים בנעשו  וספיםנעדכונים מהותיים  

4.4 Special warnings and precautions for use 

.... 

Use for zoster treatment  

Clinical response should be closely monitored, particularly in immunocompromised 
patients. Consideration should be given to intravenous antiviral therapy when response 
to oral therapy is considered insufficient. 

Patients with complicated herpes zoster, i.e. those with visceral involvement, 
disseminated zoster, motor neuropathies, encephalitis and cerebrovascular 
complications should be treated with intravenous antiviral therapy.  

Moreover, immunocompromised patients with ophthalmic zoster or those with a high 
risk for disease dissemination and visceral organ involvement should be treated with 
intravenous antiviral therapy. 

Transmission of genital herpes 

Patients should be advised to avoid intercourse when symptoms are present even if 
treatment with an antiviral has been initiated. During suppressive treatment with 
antiviral agents, the frequency of viral shedding is significantly reduced. However, the 
risk of transmission is still possible. Therefore, in addition to therapy with valaciclovir, it 
is recommended that patients use safer sex practices. 

Use in ocular HSV infections 

Clinical response should be closely monitored in these patients. Consideration should 
be given to intravenous antiviral therapy when response to oral therapy is unlikely to be 
sufficient. 

Use in CMV infections 

Data on the efficacy of valaciclovir from transplant patients (~200) at high risk of CMV 
disease (e.g. donor CMV-positive/recipient CMV negative or use of anti-thymocyte 
globulin induction therapy) indicate that valaciclovir should only be used in these 
patients when safety concerns preclude the use of valganciclovir or ganciclovir.  

High dose valaciclovir as required for CMV prophylaxis may result in more frequent 
adverse events, including CNS abnormalities, than observed with lower doses 
administered for other indications (see section 4.8). Patients should be closely 
monitored for changes in renal function, and doses adjusted accordingly (see section 
4.2). 

 

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction 

No clinically significant interactions have been identified.  

The combination of valaciclovir with nephrotoxic medicinal products should be made 
with caution, especially in subjects with impaired renal function, and warrants regular 
monitoring of renal function. This applies to concomitant administration with 
aminoglycosides, organoplatinum compounds, iodinated contrast media, methotrexate, 
pentamidine, foscarnet, ciclosporin, and tacrolimus. 
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Acyclovir Aciclovir is eliminated primarily unchanged in the urine via active renal tubular 
secretion.  Any drugs administered concurrently that compete for this route of 
elimination may increase plasma acyclovir concentrations following  valaciclovir 
administration. 

Following 1g 1000 mg valaciclovir, cimetidine and probenecid reduce aciclovir renal 
clearance and increase the AUC of acyclovir aciclovir by about 25% and 45%, 
respectively, by inhibition of the active renal secretion of aciclovir. by this mechanism, 
and reduce acyclovir renal clearance.  However, no dosage adjustment is necessary 
because of the wide therapeutic index of acyclovir. Cimetidine and probenecid taken 
together with valaciclovir increased aciclovir AUC by about 65%. Other medicinal 
products (including e.g. tenofovir) administered concurrently that compete with or inhibit 
active tubular secretion may increase aciclovir concentrations by this mechanism. 
Similarly, valaciclovir administration may increase plasma concentrations of the 
concurrently administered substance. 

... 

4.8      Undesirable effects 

... 

Clinical Trial Data 

Nervous system disorders 

Very common: Headache  

Gastrointestinal disorders 

Common: Nausea.  

Post Marketing Data 

Blood and lymphatic system disorders 

Very rare Uncommon:   Leukopenia, thrombocytopenia. 

Leukopenia is mainly reported in immunocompromised patients. 

Immune system disorders 

Very rare Rare:    Anaphylaxis.  

Psychiatric and nervous system disorders 

Rare Common:     Dizziness,  

Uncommon: Confusion, hallucinations, decreased consciousness, agitation, tremor. 

Very rare Rare:  Agitation, tremor, Ataxia, dysarthria, psychotic symptoms, convulsions, 
encephalopathy, coma, delirium  

Neurological disorders, sometimes severe, may be linked to encephalopathy and 
include confusion, agitation, convulsions, hallucinations, coma. The above These 
events are generally reversible and usually seen in patients with renal impairment or 
with other predisposing factors (see Warning and Precautions section 4.4). In organ 
transplant patients receiving high doses (8g 8000 mg daily) of Valaciclovir Valtrex for 
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CMV prophylaxis, neurological reactions occurred more frequently compared with lower 
doses used for other indications 

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders 

Uncommon:   Dyspnoea . 

Gastrointestinal disorders 

Rare Common: Abdominal discomfort, , Vomiting, diarrhoea. 

Uncommon :   Abdominal discomfort. 

Hepato-biliary disorders 

Very rare Uncommon:       Reversible increases in liver function tests (e.g. bilirubin, 
liver enzymes). 

These are occasionally described as hepatitis. 

Skin and subcutaneous tissue disorders 

Uncommon Common:    Rashes including photosensitivity, pruritus. 

Rare: Pruritus 

Uncommon:    Urticaria  

Very Rare:       Urticaria, Angioedema.  

Renal and urinary disorders 

Uncommon: Renal pain, haematuria (often associated with other renal events) 

Rare:    Renal impairment  

Very rare: Acute renal failure renal pain (especially in elderly patients or in patients  

with renal impairment receiving higher than the recommended doses). 

Renal pain may be associated with renal failure. 

Intratubular precipitation of aciclovir crystals in the kidney has also been reported. 
Adequate fluid intake should be ensured during treatment (see section 4.4). 
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 בעלון לצרכן: בסעיפים הבאים עדכונים מהותיים אחרים נעשו 

 לפני השימוש בתרופה .2

.... 

 ות לשימוש בתרופהחדות הנוגעאזהרות מיו

 :אם לרוקח או לפני הטיפול בולטרקס, ספר לרופא

 בעיות כליהמ אתה סובליש לך •

 בעיות כבדמ בלאתה סויש לך •

 שנים 65אתה מעל גיל  •

 המערכת החיסונית שלך חלשה •

... 

 מניעת העברת הרפס גניטלי לאחרים

יה לך הרפס גניטלי בעבר,  אם אתה לוקח ולטרקס לטיפול או למניעת הרפס גניטלי, או שה
נים, לרבות השימוש בקונדומים. זה חשוב כדי למנוע ממך עדיין עליך לקיים יחסי מין מוג

רת הזיהום לאחרים. אם יש לך פצעים או שלפוחיות באיברי המין עליך להימנע מקיום יחסי העב
 מין.

 אינטרקציות/תגובות בין תרופתיות:

מרשם, תוספי תזונה , תרופות אחרות כולל תרופות ללא אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה
ח תרופות אחרות כלשהן במיוחד אם אתה לוק ותרופות צמחיות, ספר על כך לרופא או לרוקח.

 המשפיעות על הכליות. אלה כוללות: 

 תגובות בין תרופתיות:

גמרת זה  אם הנך נוטל תרופה נוספת, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה, או אם
או אי יעילות הנובעים  עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים

 רופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:מתגובות בין ת

אמינוגליקוזידים, תרכובות אורגנופלטינום, חומר ניגוד המכיל יוד, מתוטרקסאט, פנטמידין, 
תרופות המשפיעות על תפקוד הכליה, מיקופנולט מופטיל, רובנציד, סימטידין, פ פוסקארנט,

  ציקלוספורין, טקרולימוס.

.... 

 תנהיגה ושימוש במכונו

)לדוגמה  על היכולת שלך לנהוגמשפיעות העלולות להשפיע הולטרקס יכולה לגרום לתופעות לוואי 
 .סחרחורת(

 ושפע. אל תנהג או תפעיל מכונות אלא אם אתה בטוח שאתה לא מ← 

 תופעות לוואי .4

 תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת

 :מופיעה יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם
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התפתחות תגובות נדירות באנשים הנוטלים ולטרקס. תגובות אלרגיות חמורות )אנפלקסיס(. 
 כוללים:ה מהירה של תסמינים

 פריחה עורית מגרדתהסמקה,  •

 )אנגיואדמה(הגורמים לקשיי נשימה וגרון, צוואר  ם, פנים,התנפחות של השפתיי •

 המובילה להתמוטטות. ,ירידה בלחץ הדם •

שמופיעות ביותר ממשתמש אחד תופעות  – (very commonמאוד ) תופעות לוואי שכיחות
 מעשרה:

 כאב ראש •

 :100משפתמשים מתוך  10-1 מ-תופעות שמופיעות ב -(common)תופעות לוואי שכיחות 

 בחילה •

 סחרחורת •

 הקאה •

 שלשול •

 תגובה עורית לאחר חשיפה לאור שמש )רגישות יתר לאור( •

 פריחה  •

 גרד •

 1000משתמשים מתוך  10-1תופעות שמופיעות ב  -(Uncommon)תופעות לוואי שאינן שכיחות 

 תחושת בלבול •

 אינם קיימים )הזיות(שראיה או שמיעה של דברים  •

 הרגשת ישנוניות •

 רעידות •

 תחושת אי שקט •

תופעות לוואי אלה של מערכת העצבים, מתרחשות בדרך כלל אצל אנשים עם בעיות כליה, 
תופעות אלה רם או יותר ביום. ג 8ון גבוהה של ולטרקס , הנוטלים מינקשישים או מושתלי איברים

 משתפרות כאשר הטיפול בולטרקס מופסק או המנה מופחתת.

 תופעות לוואי נוספות שאינן שכיחות:

 )דיספניאה( קוצר נשימה •

 אי נוחות בבטן •

 פריחה, לעיתים מגרדת, פריחה דמוית חרלת )סרפדת( •

 כאב גב תחתון )כאב כליה( •

 ()המטוריהדם בשתן  •

 תופעות לוואי שאינן שכיחות העלולות להופיע בבדיקות דם:
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 ירידה במספר תאי הדם הלבנים )לויקופניה( •

 יטופניה(ירידה במספר טסיות הדם המסייעות לקרישת הדם )תרומבוצ •

 עליה ברמת תוצרי הכבד. •

 10000משתמשים מתוך  10-1תופעות שמופיעות ב  -(Rare)תופעות לוואי נדירות 

 אורדינציה )אטקסיה(בזמן הליכה וחוסר קו חוסר יציבות •

 )דיסארתריה(דיבור איטי, לא ברור  •

 התקפים )עוויתות( •

 אנצפלופתיה(ד המוח )ושינוי בתפק •

 אובדן הכרה )תרדמת( •

 מבולבלות או מטרידות )דליריום( מחשבות •

תופעות לוואי אלה של מערכת העצבים, מתרחשות בדרך כלל אצל אנשים עם בעיות כליה, 
גרם או יותר ביום. תופעות אלה  8הנוטלים מינון גבוהה של ולטרקס  קשישים או מושתלי איברים,

 משתפרות כאשר הטיפול בולטרקס מופסק או המנה מופחתת.

 נדירות אחרותתופעות לוואי 

 בעיות כליה בהן אתה נותן מעט שתן או בכלל לא •

 

 

 
 ונים המצורפים באופן מלא ובעיון רב.אנו ממליצים לקרוא את העלקיימים עדכונים נוספים.  

 התרופות במאגר לפרסום ונשלחהמעודכנים עבור התכשיר שבנדון והעלון לצרכן  לרופא העלון
 :הבריאות משרד שבאתר

/medDetailshttps://data.health.gov.il/drugs/index.html# 
 
 פתח תקוה בטלפון: 25ידי פניה לחברת גלקסוסמיתקליין רח' בזל -על יםמודפס םוניתן לקבל 
 03-9297100. 
 
 
 
 

 בברכה,
 שיר סטריקובסקי

 ממונה תרוקח
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