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 2020 ניוי

 
 
 

 רוקח/ת נכבד/ה,רופא/ה נכבד/ה, 
 
 

 Aimovig 140 mg, Aimovig 70 mg הנדון:

ionjectfor in Solution 
 מ"ג 140, איימוביג מ"ג 70איימוביג 

 
 רישום מינון נוסף לתכשיר

 
 

 מ"ג. 140איימוביג  –אנו שמחים להודיעכם על רישום מינון נוסף לתכשיר 
 

 :ההבא הרשום בישראל להתווי איימוביגהתכשיר 

Aimovig is indicated for prophylaxis of migraine in adults who have at least 4 migraine days per 

month when initiating treatment with Aimovig. 

 
 Erenumab 70 mg / 1 mL, Erenumab 140 mg / 1 mL :הפעיל בירכמה
 
 

 .צרכןרופא ולבעלונים לעדכונים בהתאם לרישום המינון הנוסף נעשו 
 בעמודים הבאים, בהמשך המכתב. מפורטים ותייםהמהשינויים ה
 
 

 .הישראלי הבריאות משרדע"י  שאושר כפי העדכני ופארל בעלון לעיין ישנוסף  למידע
 
 

ידי פניה -על יםמודפס םלמאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבל ונשלחוהעלונים לצרכן לרופא  ןהעלו
 לבעל הרישום.

 
 

 
 בברכה,

 
 רוני דוידוביץ'
 רוקחת ממונה
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 בעלון לרופא:
 

1. NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT 
Aimovig 70 mg, Aimovig 140 mg 

 

2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION 
Aimovig 70 mg solution for injection in pre filled syringe - Each pre filled syringe contains 

70 mg erenumab. 

Aimovig 140 mg solution for injection in pre filled syringe - Each pre filled syringe 

contains 140 mg erenumab. 

 

Aimovig 70 mg solution for injection in pre filled pen - Each pre filled pen contains 70 mg 

erenumab. 

Aimovig 140 mg solution for injection in pre filled pen - Each pre filled pen contains 140 

mg erenumab. 

 

4.2 Posology and method of administration 

Each 140 mg dose is given either as one subcutaneous injection of 140 mg or as two 

subcutaneous injections of 70 mg. 

 

 
 עלון לצרכן:ב

 
 מ"ג  70איימוביג 
 מ"ג 140איימוביג 

 תמיסה להזרקה תת עורית בעט מוכן לשימוש
 

 חומר פעיל:
 Erenumab 70 mg/ml מ"ג/מ"ל 70ארנומאב 
 Erenumab 140 mg/ml מ"ג/מ"ל 140ארנומאב 

 
 . כיצד תשתמש בתרופה3

שתי זריקות של  מ"ג או 140זריקה אחת של איימוביג  מ"ג, עליך לקבל  140אם הרופא שלך רשם לך מינון של 
 מ"ג כל ארבעה שבועות. 70איימוביג 

 
 

 :בהוראות השימוש
 

 למינון הנוסף:נוסף האיור של העט המוכן לשימוש ונוספה התייחסות 
 

 : הכנה1שלב 
מ"ג, עליך להזריק את  70מ"ג. כלומר עבור מינון של  140מ"ג או  70שים לב: המינון הרשום עבור איימוביג הוא 

את תוכנו של מ"ג, עליך להזריק  140עבור מינון של ו פעמי.-מ"ג לשימוש חד 70של מוכן לשימוש תוכנו של עט אחד 
מ"ג  70של מוכנים לשימוש בזה אחר זה את תוכנם של שני עטים  פעמי או-חדמ"ג לשימוש  140עט אחד של 
 .פעמי, בזה אחר זה ובאזורי הזרקה שונים-לשימוש חד

 
 

עם  4)ד( עד 1חזור על שלבים , מ"ג 70בשני עטים של  ואתה משתמש , עליך להשתמשמ"ג 140אם המינון שלך הוא 
 לאה.העט השני ובאזור אחר כדי להזריק את המנה המ
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)עם גוף בצבע כחול כהה, כפתור אתחול אפור, מכסה מ"ג עט מוכן לשימוש  140איור של איימוביג 
 כתום וסגר בטיחות צהוב(

 

 לאחר השימוש לפני השימוש
  

 

 

 

 סגר הבטיחות שים לב: המחט נמצאת בתוך 

 .הצהוב

 

 
 

כפתור אתחול 
 אפור

 תאריך תפוגה

 חלון

 תמיסה

 סגר בטיחות צהוב
 )המחט בפנים(

מכסה כתום 
 במקום

 תאריך תפוגה

 חלון צהוב 
 )ההזרקה הושלמה(

 סגר בטיחות צהוב
 )המחט בפנים(

 מכסה כתום מוסר


