
  

 1986 - עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו

 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד   

 

 

 מ"ג 5 ™אונגלייזה מ"ג 2.5 ™אונגלייזה
 מצופות  טבליות  מצופות  טבליות 

 

 :מכילה טבליה  כל

 סאקסאגליפטין  סאקסאגליפטין 

saxagliptin (as HCl) 2.5 mg saxagliptin (as HCl) 5 mg 

 

 

 מידע נוסף.   – 6פעילים אנא ראה סעיף  בלתי  למרכיבים 

 קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.  

 שמור את העלון אולי תצטרך אותו בשנית. 

 עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי  

 מחלתם דומה. 

 .שנים   18תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 

 

 ?ת התרופה למה מיועד .1

 : 2 מסוג  סוכרת עם   שנים ומעלה( 18)מגיל   מבוגרים   בחולים בדם  הסוכר  רמות לאיזון מיועדת  אונגלייזה    

 גופנית.   ופעילות  דיאטה  עם בשילוב  •

  אינה  הסוכרת  בהם  במקרים בסוכרת,   לטיפול, הניטלת בבליעה,  נוספת תרופהאינסולין או עם   עם בשילוב  •

 .בסוכרת  לטיפול  המיועדת  אחת  בתרופה  בשימוש  מספקת  במידה  מאוזנת

 גופנית.   ופעילות דיאטה , פורמיןטמ  עם   בשילוב התחלתי   טיפולכ  •

 ( ESRDאין להשתמש בחולים עם מחלת כליה סופנית )

 קבוצה תרפויטית: 

 ( DPP 4מעכב האנזים דיפפטידיל פפטידאז )

 

 שימוש בתרופה ה לפני  .2

X תרופה אם:אין להשתמש ב 

 .התרופה  ם הנוספים אשר מכילהמרכיבי ה מ  אחד כל ל  או הפעיל   לחומר  )אלרגי(  רגיש  אתה •

  לאיזון המיועדת  אחרתדומה   תרופה  לכל או  לאונגלייזה  יתר( )רגישות  חמורה  אלרגית תגובה לך יתה יה •

 תופעות לוואי.   - 4ראה  סעיף   הסוכר. רמת 

 . הינך בהריון  •

 ניקה ימ הינך  •

 



  

 לשימוש בתרופה אזהרות מיוחדות הנוגעות  

 : לפני הטיפול באונגלייזה ספר לרופא אם 

 הינך נוטל אינסולין. אין להשתמש באונגלייזה כתחליף לאינסולין.   •

)הגוף שלך אינו מייצר אינסולין( או קטואצידוזיס סוכרתי )סיבוך של סוכרת עם    1סוג מ יש לך סוכרת  •

 מצבים אלו. טיפול ב , ירידה חדה במשקל, בחילות והקאות( אין להשתמש באונגלייזה לסוכר גבוה בדם 

 יש לך או היה לך בעבר מחלה של הלבלב.  •

טיפול בסוכרת יחד עם אונגלייזה, ייתכן  סולפונילאוריאה ל אינסולין או תרופה אחרת מסוג הינך נוטל  •

סולפונילאוריאה, כדי למנוע רמות נמוכות של הסוכר  אינסולין ו/או את מינון ה שהרופא יקטין את מינון ה

 בדם. 

או אם   AIDSכמו תסמונת הכשל החיסוני  הינך סובל ממחלה הגורמת לירידה בפעילות מערכת החיסון  •

, לדוגמא תרופות שנוטלים לאחר השתלת  הינך נוטל תרופות הגורמות לירידה בפעילות מערכת החיסון

 . איברים

 הינך סובל מאי ספיקת לב.  •

  ות או יש לך גורמי סיכון להתפתחות של אי ספיקת לב כמו בעיות בכלי ,היה לך אי פעם אי ספיקת לב  •

ספיקת לב. עליך לפנות מיידית לרופא, רוקח או אחות אם  שלך. הרופא שלך יסביר לך על הסימנים של אי 

קוצר נשימה מתגבר, עליה מהירה   –הנך מרגיש באחד מסימנים אלו. הסימנים יכולים לכלול גם )לא רק( 

 במשקל ונפיחות באזור כפות רגליים )בצקת כפות רגליים וקרסול(. 

אם הנך עובר   אונגלייזה.של מינון ה  הרופא יפחית לך את ייתכן ש  ותבתפקוד הכלי ירידה הינך סובל מ  •

 להשתמש באונגלייזה.   לא מומלץ –המודיאליזה 

בתפקוד הכבד. אם הינך סובל מליקוי חמור בתפקוד הכבד לא מומלץ  בינוני או חמור הינך סובל מליקוי  •

   ליטול אונגלייזה.

שכיח בחולי סוכרת. פריחה הינה תופעה שנראתה בעקבות שימוש באונגלייזה   ך פציעות עוריות הינן סיבו •

. עליך לעקוב  באותה קבוצה תרפויטית ותרופות אנטי סוכרתיות אחרות תופעות לוואי(  – 4)ראה סעיף 

רופא  צור קשה עם ה . הניתנות על ידי הרופא או האחות  ברגליים טיפול לגבי הטיפול בעור ו  ההמלצות אחר 

תה נתקל בשלפוחיות בעור, יתכן וזה סימן למצב הנקרא בולוס פומפיגואיד. יתכן והרופא ינחה  וא במידה 

   אותך להפסיק לטול אונגליזה. 

 

 ילדים ומתבגרים  !

. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש  18אונגלייזה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 

 ומתבגרים. בתכשיר זה בילדים 

 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות ! 

לרופא    כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך  ות אחר ותתרופ, או אם לקחת לאחרונה, אתה לוקח אם 

 :  יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח במיוחדאו לרוקח. 

 

   חולף(,   שאינו ממושך  לכאב  ,לפרכוסים )  ואין טפני או  לא רביטאפנוב זפין,אמארבאק •

   בדלקות(, לטיפול )סטרואיד  זון אמתא דקס •

   שחפת(, כגון  בזיהומים לטיפול אנטיביוטיקה  )  מפיציןאריפ •

   ,פטרייתיים(  זיהומיםטיפול ב)ל   זולאקטוקונ •

 דם(.  לחץ   )להורדת דילטיאזם  •

 



  

 

 הריון והנקה 

אין להשתמש  יש להתייעץ עם הרופא לפני נטילת אונגלייזה במידה ואת בהריון או מתכננת להכנס להריון. 

   .בהריון  הינך בתרופה אם  

יש להתייעץ עם הרופא במידה ואת מעונינת להניק בזמן שאת נוטלת אונגלייזה. לא ידוע האם אונגלייזה עוברת  

 . מניקה או מתכננת להניק . אין לטול אונגלייזה אם הינך לחלב אם 

 

 נהיגה ושימוש במכונות 

כל   לבצע בסחרחורת בעת נטילת האונגלייזה, אין לנהוג ברכב, אין להפעיל מכונות מסוכנות או  חש אם הינך 

. קיים  ולהפעיל מכונות מסוכנות להשפיע על היכולת שלך לנהוג  ה היפוגליקמיה עלול  .פעילות המחייבת עירנות 

להיפוגליקמיה כמו אינסולין  כגורמים סיכון להיפוגליקמיה כשנוטלים אונגלייזה עם תכשירים הידועים 

 וסולפונילאוריאה. 

 

 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה 

היוועץ  סוכרים מסוימים, ל  שיש לך אי סבילות ידי הרופא-. אם נאמר לך על סוכר החלב(  (הטבליות מכילות לקטוז 

 ברופא לפני נטילת תרופה זו. 

 מ"ג לקטוז מונוהידראט.  99כל טבליה מכילה מ"ג:   5מ"ג וטבליות אונגלייזה  2.5טבליות אונגלייזה 

 .כך שלמעשה התרופה נחשבת כנטולת נתרן  לטבליה.  מ"ג 23 -תכולת הנתרן בתרופה הינה פחותה מ

 

 כיצד תשתמש בתרופה? .3

 הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. תמיד יש להשתמש לפי   •

 המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.    •

 . אין לעבור על המנה המומלצת •

אונגלייזה תינתן לך בשילוב עם תרופה אחרת לטיפול בסוכרת. יש ליטול את האונגלייזה ואת התרופה   •

 לך. הנוספת בדיוק כפי שהרופא שלך הורה 

אם הינך סובל מליקוי בתפקוד הכליה ייתכן שהרופא ירשום מינון נמוך יותר של אונגלייזה, מינון זה הוא   •

 מ"ג פעם ביום.   2.5אונגלייזה 

יתכן שיהיה צורך   כאשר גופך נמצא במצבי לחץ, כגון חום, טראומה )כגון תאונת דרכים(, זיהום או ניתוח •

 ופא אם אחד המצבים חל עליך.  בשינוי מינון התרופה. יש לעדכן את הר

  

 : אופן השימוש

ליה. יש לבלוע את הטבליות  כתישת הטב /ת הטבליה, אין מידע בנוגע לריסוקאין לחצות או לחתוך א •

 .עם מיםבשלמותן  

 ניתן ליטול אונגלייזה עם או בלי האוכל.  •

 הטבליה כל יום באותו זמן. ניתן ליטול אונגלייזה בכל זמן שהוא במשך היום אך יש להשתדל ליטול את  •

 

 

בית   ל לחדר מיון שלרופא או  פנה מיד  , או אם בטעות בלע ילד מהתרופה  בטעות מינון גבוה יותר אם נטלת 

   . והבא אריזת התרופה איתךהחולים 



  

 

 

אם נזכרת בסמוך לזמן נטילת המנה   בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת; אך  אם שכחת ליטול תרופה זו

   .בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד הבאה  אל תיטול את המנה הקודמת שהחסרת.  

 . יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא

 

 ?כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול

 .ידי הרופא -עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על 

 .בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא גם אם חל שיפור במצב 

 

שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק   בכל פעםאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 

 להם.  

 

 אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח. 

 

 

 תופעות לוואי  .4

תרופה, השימוש באונגלייזה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת  כמו בכל 

 תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. 

 

  מרמת  שנובעות  הבאות התופעות את מרגיש נךיה אם  לרופא מיידית ולפנות אונגלייזהב השימוש את  להפסיק יש

 : ( 10מתוך   1חולה משפיעות על יותר מ)  שכיחות מאד תופעות   בדם נמוכה  סוכר

   רעד, •

   הזעה,  •

   חרדה,  •

   יה, ירא  טשטוש •

   בשפתיים,   עקצוץ •

   חיוורון, •

   הרוח,   במצב שינוי •

   ,)היפוגליקמיה(   בלבול או  רפולע •

 

יכולים   ( 10000משתמשים מתוך  1-10)נראה בשכיחות נדירה של של תגובה אלרגית חמורה תסמינים 

 לכלול: 

  פריחה  •

 על העור )חרלת(  )תפיחות(   סימנים אדומים •

 לגרום לקשיי נשימה או לקשיי בליעה.   הנפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ובגרון שיכול  •

יתכן והרופא   אם יש לך סימנים אלו הפסק לקחת אונגלייזה ופנה מיד אל הרופא המטפל או לאחות.

 כרת שלך. ולס ירשום לך תרופה לטיפול בתגובה האלרגית ותרופה אחרת

 

יש להפסיק לטול אונגלייזה ולצור קשר מיידית עם הרופא אם הנך מבחין בתופעת הלוואי החמורה  

 הבאה: 

כאב בטן חמור ומתמשך שיכול להקרין לגב, כמו גם בחילות והקאות, זה יכול להיות סימן של   •

   .דלקת בלבלב )פנקראטיטיס( 

 :הלוואי הבאהיש לפנות לרופא במידה והנך סובל מתופעת 



  

 פרקים חמור מכאב  •

 

   :מטפורמין   עם אונגלייזה  בנטילת  אפשריות לוואי  תופעות

 

 : ( 100מתוך משתמשים   10עד   1 -תופעות שמופיעות ב) שכיחות   לוואי תופעות 

   העליונות, הנשימה   בדרכי דלקת  •

   השתן,  בדרכי דלקת  •

   , רואנטריטיס(טשבד"כ נגרמת ע"י זיהום )גס  במעיים או  בקיבה דלקת  •

   , עם תחושת כאב ומלאות מאחורי הלחיים והעיניים  סינוסיטיס •

   גרון(,   כאב או  )התקררות מודלקים  גרון   או אף •

   ראש, כאבי •

   שרירים, כאבי •

   הקאות, •

 , )גסטריטיס(   בקיבה דלקת  •

 . בעיכול  הפרעותכאבי בטן ו  •

 

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

   קים, פרמ כאבי •

 זקפה.  החזקת  אות בהשג קושי •

 

   :סולפונילאוריאה   עם אונגלייזה  בנטילת  אפשריות לוואי  תופעות

 

 : (10מתוך  1 תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש)  מאוד שכיחות   לוואי תופעות 

 . )היפוגליקמיה(  בדם   נמוכה סוכר  רמת  •

 

 : ( 100מתוך משתמשים   10עד   1 -שמופיעות בתופעות ) שכיחות   לוואי תופעות 

   העליונות, הנשימה   בדרכי דלקת  •

   השתן,  בדרכי דלקת  •

   , הנגרמת בד"כ ע"י זיהום )גסטרואנטריטיס(  במעיים או  בקיבה דלקת  •

   , עם תחושת כאב ומלאות מאחורי הלחיים והעיניים  סינוסיטיס •

   ,ראש  כאבי •

 הקאות. כאבי בטן ו  •

 

 : (1,000מתוך משתמשים    10עד  1 -תופעות שמופיעות ב ) שכיחותשאינן   לוואי תופעות 

   יפות, יע •

   . (היפרטריגליצרידמיה )דיסליפידמיה,  ( ליפידים) שומנים בדם  של  קינותת לא  רמות  •

 

   : יאזולידינדיוןת עם יחד  אונגלייזה  בנטילת  אפשריות לוואי  תופעות

 

 : ( 100מתוך משתמשים   10 עד   1 -תופעות שמופיעות ב) שכיחות   לוואי תופעות 

   העליונות, הנשימה   בדרכי דלקת  •

   השתן,  בדרכי דלקת  •

   , שבד"כ נגרמים ע"י זיהום )גסטרואנטריטיס( במעיים או  בקיבה דלקת  •

   , עם תחושת כאב ומלאות מאחורי הלחיים והעיניים  סינוסיטיס •

   ראש, כאבי •



  

   הקאות, •

 , כאב בטן •

 )בצקת(.  ברגליים  או  בקרסוליים  בידיים, נפיחות •

 

 

 :  בלבדאפשריות בנטילת אונגלייזה נוספות תופעות לוואי 

 

 : ( 100מתוך משתמשים   10עד   1 -תופעות שמופיעות ב) תופעות לוואי שכיחות 

 סחרחורת  •

 שלשול  •

 כאב בטן  •

 

 תופעות לוואי אפשריות בנטילת אונגלייזה בלבד או בשילוב תרופתי אחר: 

 )תופעות ששכיחותן טרם נקבעה(  ששכיחותן אינה ידועה תופעות לוואי  

 עצירות  •

 שלפוחיות בעור )בולוס פמפיגואיד(  •

 

ת דם  וקנראה בבדי  . מפוציטים י ל , הלבנים דם ה תאי  במספר קטנה  ירידה  דם  בבדיקות  נצפתה  מסוימים  בחולים 

   פה נוספת.ורש באונגלייזה לבד או בשילוב עם תבעת שימו

   

כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם  אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או 

 הרופא. 

 דיווח על תופעות לוואי 

טיפול   עקב  לוואי  תופעות  על  הקישור "דיווח  על  לחיצה באמצעות  הבריאות  למשרד  לוואי  תופעות על לדווח ניתן

על   לדיווח המקוון לטופס המפנה   (www.health.gov.il)הבריאות  משרד  אתר של הבית  בדף תרופתי" שנמצא

 לקישור:  כניסה  על ידי  או  ,לוואי תופעות

https://sideeffects.health.gov.il/ 

 איך לאחסן את התרופה?  .5

של   וטווח ראייתם  מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם •

 אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.   .ידי כך תמנע הרעלה -ילדים ו/או תינוקות ועל

המופיע על גבי האריזה/בקבוק/קרטון/תווית.   exp. date)אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה )  •

     תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

אין לאחסן תרופות  . גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד •

 שונות באותה אריזה. 

 .  C030-ל   מתחתן ואחס •

 

 

 מידע נוסף  .6

 התרופה מכילה גם: נוסף על החומר הפעיל 



  

 : מ"ג 5אונגלייזה ו  מ"ג  2.5אונגלייזה תוכן הטבליה  

 

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, croscarmellose sodium, magnesium stearate. 

 

 : מ"ג  2.5אונגלייזה ציפוי הטבליה 

Polyvinyl alcohol, macrogol/3350, titanium dioxide (E171), talc (E553b), shellac, indigo carmine 

aluminium lake (E132), iron oxide yellow (E172). 

 :  מ"ג  5אונגלייזה ציפוי הטבליה 

Polyvinyl alcohol, macrogol/3350, titanium dioxide (E171), talc (E553b), shellac, indigo carmine 

aluminium lake (E132), iron oxide red (E172). 

 

 כיצד נראית התרופה: 

" ובצד  5מ"ג מצופות בפילם, עגולות, קמורה משני הצדדים, בצבע ורוד, בצד אחד מוטבע "  5טבליות אונגלייזה 

 ", בדיו כחול. 4215השני מוטבע "

ת, קמורה משני הצדדים, בצבע צהוב עד צהוב בהיר, בצד אחד  מ"ג מצופות בפילם, עגולו 2.5טבליות אונגלייזה 

 ", בדיו כחול. 4214" ובצד השני מוטבע " 2.5מוטבע "

 . 4524075, הוד השרון 1455ת"ד  מ, "אסטרהזניקה )ישראל( בעבעל הרישום ויבואן: 

 . מאונט ורנון, אינדיאנה, ארה"ב ,  אל פי  פארמהסיוטיקלס אסטרהזניקהיצרן: שם ה 

 

 2020באוקטובר נערך   

 : בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות  התרופה  רישום מס'

  33404 47 146  :מ"ג   2.5 אונגלייזה 

 144 74 33080     : מ"ג 5 אונגלייזה 

 

 לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים. 

 


