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 7474יוני 

 רופא/ה נכבד/ה

 רוקח/ת נכבד/ת

, מ"ג 57פרגבלין תרו   יםחברת תרו מבקשת להודיעכם כי העלון לרופא ועלון לצרכן של התכשיר

מ"ג  007 פרגבלין תרומ"ג,  011 פרגבלין תרומ"ג,  071 פרגבלין תרומ"ג,  011פרגבלין תרו 

 עודכן. מ"ג 011פרגבלין תרו ו

 . אדוםבהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים מהותיים בעלון. תוספות סומנו בצבע 

העלון המעודכן נשלח למשרד הבריאות לצורך פרסומו במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: 

www.health.gov.il :וניתן לקבלו מודפס על ידי פנייה לבעל הרישום 

 . 7671164מפרץ חיפה  44311, ת.ד 41תרו אינטרנשיונל בע"מ, רחוב הקיטור 

 

 בברכה,

 מרינה גולדמן

 רוקחת ממונה

 
   Pregabalin Taro 75mg מ"ג 57בלין תרו פרגשם התכשיר: 

 Pregabalin Taro 100mg מ"ג 011פרגבלין תרו  

 Pregabalin Taro 150mg מ"ג 071פרגבלין תרו  

 Pregabalin Taro 200mg מ"ג 011פרגבלין תרו  

 Pregabalin Taro 225mg מ"ג 007פרגבלין תרו  

 Pregabalin Taro 300mg מ"ג 011פרגבלין תרו  

 

 מרכיב פעיל:

Each tablet contains 75 or 100 or 150 or 200 or 225 or 300 mg of Pregabalin 

 המאושרת לתכשיר:  ההתוויה

Pregabalin taro is indicated for the: 

• Treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults. 

• Management of Fibromyalgia. 

• Treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults. 
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 עדכונים עיקריים בעלון לצרכן:
 

 ?למה מיועדת התרופה .0

–לטיפול בכאב ממקור נוירופאטי )עצבי( במבוגרים ולטיפול בדאבת שרירים )פיברומיאלגיה 

Fibromyalgia  )ולטיפול בהפרעת חרדה מוכללת במבוגרים. 

... 

 

 לפני שימוש בתרופה .0

... 

 תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך 

 במיוחד אם אתה לוקח: לרופא או לרוקח.

לפרגבלין תרו ולתרופות מסוימות אחרות עלולות להיות השפעות הדדיות על הפעילות. במידה ופרגבלין 

עלולה להגביר  היא בעלות השפעות מרגיעות )כולל אופיאטים(,מסוימות  תרו נלקחת במקביל לתרופות

. עוצמת הסחרחורת, ישנוניות, וירידה בריכוז ולמוותכשל נשימתי, לקומה השפעות אלו ולהוביל ל

 עלולים לעלות במידה ופרגבלין תרו נלקחת במקביל ל:

 תרופה לשיכוך כאבים. –אוקסיקודון 

 לטיפול בחרדה.תרופה  –לוראזפאם 

 אלכוהול.

 

 ניתן ליטול פרגבלין תרו עם גלולות למניעת היריון.

... 

 


