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  2020 אוגוסט

 רופא/ה נכבד/ה
  רוקח/ת נכבד/ת

  Coumadin 1, 2, 2.5, 5 mg, tablets התכשירשל  ולרופא לצרכן העלוןחברת תרו מבקשת להודיעכם כי 
  .נועודכ

. תוספות סומנו בצבע ובעלון לרופא בעלון לצרכן מהותייםבהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים 
  .קו מחיקהב, המחיקות סומנו בצבע כחול אדום
במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:  םלמשרד הבריאות לצורך פרסומ ונשלח ניםהמעודכ ניםהעלו
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  בברכה,

  מרינה גולדמן
  רוקחת ממונה

Coumadin 1, 2, 2.5, 5 mg, tablets  

  :מרכיב פעיל

Warfarin sodium     1, 2, 2.5, 5 mg 

  המאושרת לתכשיר:  ההתוויה

 
Coumadin is indicated for the prophylaxis and/or treatment of venous thrombosis and its extension, and 
pulmonary embolis. 
Coumadin is indicated for the prophylaxis and/or treatment of the thromboembolic complications 
associated with atrial fibrillation and/or cardiac valve replacement. 
Coumadin is indicated to reduce the risk of death, recurrent myocardial infarction, and thromboembolic 
events such as stroke or systemic embolization after myocardial infarction. 

  

  בעלון לצרכן: עדכונים

  תרופתיות/אינטראקציות-תגובות בין

  :ופות הבאותאת התר אתה לוקחלפני שיש ליידע את הרופא 
 , אצנוקומרול, פנפרוקומוןדיקומרולוורפרין, כגון ( סוגים של תרופות המשמשות למניעת קרישת דםמספר 
מטופלים אשר זמין. ). ההשפעה של תרופות אלו עלולה להיות חזקה יותר כשנלקחות ביחד עם גלוקודיוןנופלואי
 מתחילים או מסיימים טיפול עם גלוקוזמין.יתרה כאשר שילובים כאלה צריכים להיות מנוטרים בזהירות  נוטלים

  :יש ליידע את הרופא אם אתה לוקח :תרופות אשר מגבירות את השפעת התרופה
עלולה להגביר את ההשפעה  Kקלה): ירידה פתאומית בצריכה של ויטמין (בתוספי תזונה או בשמן כבד ב Kויטמין 

   ;של וורפרין

  :יש ליידע את הרופא אם אתה לוקח :את השפעת התרופהמפחיתות תרופות אשר 
  .בתוספי תזונה או בשמן כבד בקלה).)עלולה להקטין את ההשפעה של וורפרין Kעליה בצריכה של ויטמין ( Kויטמין 

  ומזון שימוש בתרופה
אלו עלולים להגביר את  .אשכוליותאו  נטילת מוצרי חמוציותמאו  ,אשכוליותאו  הימנע משתיית מיץ חמוציות

  .השפעתה של התרופה
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  :רופאעדכונים בעלון ל

  
Interactions with food and food supplements 
 
There are limited data on possible drug interactions with glucosamine, but increments in the INR 
parameter have been reported with oral vitamin K antagonists. Patients treated with oral vitamin 
K antagonists should therefore be closely monitored at the time of initiation or termination of 
glucosamine therapy. 
 
 
 
 
 
 
 


