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 רופא/ה נכבד/ה
 רוקח/ת נכבד/ה

Yentreve 20 and 40mg 
מ"ג 40-ו 20יינטריב   

 
 ודכנו. ע Yentreve 20 and 40mg של התכשיר לרופא ולצרכן חברת לילי מבקשת להודיעכם כי העלונים

קיימים עדכונים נוספים. .בהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשה שינוי המהווה החמרה  
קו חוצה.וטקסט שהוסר ב קו תחתוןבטקסט שהתווסף מודגש   

 
העלונים המעודכנים לרופא ולצרכן מפורסמים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים על 

 ידי פנייה לבעל הרישום : 
 

9606234-09, טל':  רעננה, 4השיזף אלי לילי ישראל בע"מ,   
 

               ,בברכה
 

          רונן שוורץ
 רוקח ממונה       

 
 

 
IXEKIZUMAB  80mg/1ml 
 

 ההתוויה המאושרת לתכשיר:
Yentreve is indicated for women for the treatment of moderate to severe Stress Urinary 
Incontinence (SUI). 

 בעלון לרופא הינם:העדכונים העיקריים 
 

4.6 Fertility, pregnancy and lactation 
 
Fertility 
In animal studies, duloxetine had no effect on male fertility, and effects in females were only 
evident at doses that caused maternal toxicity. 
 
Pregnancy  
There are no adequate data on the use of duloxetine in pregnant women. Studies in animals have 
shown reproductive toxicity at systemic exposure levels (AUC) of duloxetine lower than the 
maximum clinical exposure (see section 5.3).  
The potential risk for humans is unknown.  
Two large observational studies do not suggest an overall increased risk of major congenital 
malformation (one from the US including 2,500 exposed to duloxetine during the first trimester 
and one from the EU including 1,500 exposed to duloxetine during the first trimester). The 
analysis on specific malformations such as cardiac malformations shows inconclusive results. 
 
In the EU study, maternal exposure to duloxetine during late pregnancy (at any time from 20 
weeks gestational age to delivery) was associated with an increased risk for preterm birth (less 
than 2-fold, corresponding to approximately 6 additional premature births per 100 women treated 
with duloxetine late in pregnancy). The majority occurred between 35 and 36 weeks of gestation. 
This association was not seen in the US study. 
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The US observational data have provided evidence of an increased risk (less than 2-fold) of 
postpartum haemorrhage following duloxetine exposure within the month prior to birth. 
 
Epidemiological data have suggested that the use of SSRIs in pregnancy, particularly in late 
pregnancy, may increase the risk of persistent pulmonary hypertension in the newborn (PPHN). 
Although no studies have investigated the association of PPHN to SNRI treatment, this potential 
risk cannot be ruled out with duloxetine taking into account the related mechanism of action 
(inhibition of the re-uptake of serotonin).  
 
As with other serotonergic medicinal products, discontinuation symptoms may occur in the 
neonate after maternal duloxetine use near term. Discontinuation symptoms seen with duloxetine 
may include hypotonia, tremor, jitteriness, feeding difficulty, respiratory distress and seizures.  
The majority of cases have occurred either at birth or within a few days of birth. 
 
 

 :הינם לצרכןהעדכונים העיקריים בעלון 
 
 לפני השימוש בתרופה .2
 

 היריון והנקה: 
שאת מיניקה, חושבת שאת בהריון או שאת מתכננת להרות, התייעצי עם הרופא או  אם את בהריון או  

 הרוקח שלך לפני נטילת התרופה. 
… 
מידע זמין על השימוש ביינטריב במהלך שלושת החודשים הראשונים של ההריון, אינו מראה סיכון   •

ההריון, יכול להיות סיכון  אם יינטריב נלקח במהלך החצי השני של מוגבר למומים מולדים אצל הילוד.  
נשים שלוקחות יינטריב במהלך החצי השני של   100לידות מוקדמות על כל   6מוגבר ללידה מוקדמת (

 של ההריון.  36-ו 35ההריון), בעיקר בין שבועות 
 
 
 . תופעות לוואי4
 

 : אנשים)  10מכל  1- (יכולות להשפיע על יותר מ  מאוד  שכיחות תופעות לוואי 
 (עליה בשכיחות מתופעות לוואי שכיחות)    יובש בפה, עצירות ,  בחילה 

 
 : אנשים) 100מכל  1אינן שכיחות (יכולות להשפיע על עד תופעות לוואי ש 

... 
או רמות האשלגן   אנזימי הכבד ת  ועלולה לגרום לתופעות שלא תהיי ערה להן, כמו עלייה ברמ   יינטריב •

 סוכר או כולסטרול קריאטין פוספוקינאז, , בדם 
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