עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ”ו 1986 -
תרופה זו חייבת מרשם רופא.
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורמט עלון זה ניקבע ע”י משרד הבריאות ותוכנו ניבדק ואושר על ידו ב.11/2010-

נורטילין  25מ"ג

טבליות

הרכבNortriptyline hydrochloride 25 mg :

חומרים בלתי פעילים:

Lactose, Starch ,Sodium starch glycolate, PVP K 30, Magnesium stearate, Acacia, Acetone, Alcohol,
Carnauba wax, Cellulose acetate phthalate,Collodial silicone dioxide, Color D&C yellow no. 10 lake
18-24%, Diethyl phthalate, Color FD&C yellow no. 6 aluminium lake 15-18% , Gelatin, Industrial
methylated spirits, Isopropyl alcohol, Liquid glucose, Methylparaben, Monobasic Potassium
phosphate, Povidone, Precipitated calcium carbonate, Polyethylene glycol, Propylparaben, Purified
water, Sodium benzoate, Sucrose, Talc, Titanium dioxide.

קבוצה תרפויטית :תכשיר נוגד דיכאון מקבוצת הטריציקליים.
פעילות רפואית :לטיפול במצבי דיכאון.
מתי אין להשתמש בתכשיר:
אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לתרופה אחרת נגד דיכאון מקבוצת
הטריציקליים.
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד :מערכת הנשימה(כגון אסטמה) ,הלב ו/
או כלי דם(לחץ דם גבוה),עיניים (כגון גלאוקומה) ,הכבד ,הכליה/מערכת השתן (עצירת שתן),
מערכת העיכול (הפרעות בקיבה ,מעיים) ,בלוטת הערמונית ,בלוטת התריס ,אפילפסיה ,מערכת
העצבים-מחלות פסיכוטיות כגון :סכיזופרניה או מאניה ,אלכוהוליזם.
איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?
השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב ,בהפעלת מכונות
מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות .באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או
ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.
אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.
תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש :על-כן המנע/י מחשיפה לשמש
ודאג/י להגנה מתאימה (בגדים ארוכים ,כובע ,משחות הגנה וכו').
אזהרות :אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת
התרופה.
חולים קשישים הם יותר רגישים להשפעות התרופה.
יש להודיע לרופא על נטילת תרופה זו לפני שימוש בכל תרופה אחרת.
יש להיזהר בזמן מעבר ממצב שכיבה /ישיבה למצב עמידה מתוך חשש לסחרחורת.
יש להודיע לרופא על נטילת תרופה זו לפני ביצוע כל טסט רפואי או ניתוח (כולל ניתוח שיניים).
תרופה זו אינה מיועדת לטיפול בילדים מתחת לגיל .12
מומלץ כי המטופלים ובני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים כגון :הגברת הדיכאון ,מחשבות
אבדניות ,תוקפנות וכו' .במידה וחלו שינויים כאלה יש לפנות מיידית לרופא .יש להקפיד הקפדה
יתרה על המלצה זאת במטופלים צעירים בגילאי .24-18
בילדים ובמתבגרים ובמבוגרים צעירים עד גיל  24אשר לקחו תרופות נוגדות דיכאון-נצפתה עליה
בתופעות לוואי כגון :ניסיון התאבדות ,מחשבות אבדניות ועוינות.
למרות זאת הרופא שלך יכול לרשום לך תרופה זו כאשר הוא חושב שזה לטובתך .אם הרופא רשם
לך את התרופה הזאת ואת/ה מעונין/ת לשוחח איתו – פנה/י חזרה לרופא .עליך לדווח לרופא שלך

אם הופיעו חלק מתופעות הלוואי שפורטו או שהן הוחמרו.
בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות תקופתיות ללב ,כליה ,כבד ,לחץ דם ,א.ק.ג,.
גלאוקומה ,בדיקות שיניים.
תגובות בין תרופתיות :אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת,או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה
אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.
במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות :תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון:
תרופות להרגעה ,לשינה ,פרקינסון ,אפילפסיה) תרופות נגד דיכאון ,תרופות להורדת לחץ דם,
לטיפול ביתר פעילות של בלוטת התריס ,סימיטידין ,תרופות נגד שיעול והצטננות ,תרופות עם
פעילות סימפטומימטית ,תרופות בולמי  ,M.A.O.ברביטורטים ,פנוטיאזינים ,קלונידין ,גואנאדרל,
גואנטדין ,תרופות היוצרות תגובות אקסטראפירמידליות .יש להפסיק השימוש בתרופות אלה
שבועיים לפני נטילת תרופה זו.
תופעות לוואי :בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה ,בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות
לוואי כגון :יובש בפה ,פריחה,בחילה ,נמנום ,סחרחורת ,כאב ראש ,עייפות או חולשה קלה ,תאבון
מוגבר ועקב כך עליה במשקל .תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת
ההסתגלות לתכשיר.
תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת :שיבוש הראיה ,בלבול ,הזיות ,עלפון ,עצירות ,דופק מהיר,
קושי במתן שתן ,רעד שרירים (נדיר) הפסק הטיפול ופנה לרופא.
ירידה בתפקוד המיני (נדיר) :המשך בטיפול ופנה לרופא מיד!
כאבים בעיניים ,חוסר שקט ,בעיות בדיבור או בבליעה ,חוסר שווי משקל ,נוקשות של הזרועות
והרגליים פנה לרופא מיד.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה ,או אם חל שינוי בהרגשתך
הכללית ,עליך להתייעץ עם הרופא מיד.
מינון :מינון לפי הוראת רופא בלבד.
אין לעבור על המנה המומלצת או התקופה המומלצת.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת :אך בשום אופן אין ליטול
שתי מנות ביחד.
אופן השימוש :אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מעט מים.
יש ליטול התרופה עם או אחרי הארוחה.
לא ניתן לחצות/לכתוש את הטבליה.
כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?
עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.
הפסקת הטיפול צריכה להיות הדרגתית .דרוש זמן עד שמושגת הפעילות האנטי דיכאונית של
התרופה (בין  6-1שבועות).
מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או
תינוקות ועל ידי כך תמנע/י הרעלה .אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה/י
מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/י אריזת התרופה איתך.
אל תגרום/י להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך ,בחולה
אחר/ת היא עלולה להזיק .אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך ,שכניך או מכריך .אין ליטול תרופות בחושך!
בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה .הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
אחסנה :יש לאחסן במקום יבש ובטמפרטורה מתחת ל.25°C -
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים ,תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד .נא לשים לב
לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק ,עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
מס' רישום התרופה030-15-20692-00 :
יצרן :רקח תעשיית תרופות בע"מ ,רח' המלאכה  ,30חולון.
מק"ט5NO1002A :
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نشرة طبية للمستهلك مبوجب انظمة الصيدلة (مسحضرات) ١٩٨٦
هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب.
اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء
صودقت هذه النشرة وفحص محتواها من قبل وزارة الصحة في .2010/11

نورتيلني  25ملغ
اقراص

التركيبNortriptyline hydrochloride 25 mg :

املواد غير الفعالة:

Lactose, Starch ,Sodium starch glycolate, PVP K 30, Magnesium stearate, Acacia, Acetone, Alcohol,
Carnauba wax, Cellulose acetate phthalate,Collodial silicone dioxide, Color D&C yellow no. 10 lake
18-24%, Diethyl phthalate, Color FD&C yellow no. 6 aluminium lake 15-18% , Gelatin, Industrial
methylated spirits, Isopropyl alcohol, Liquid glucose, Methylparaben, Monobasic Potassium
phosphate, Povidone, Precipitated calcium carbonate, Polyethylene glycol, Propylparaben, Purified
water, Sodium benzoate, Sucrose, Talc, Titanium dioxide.

املجموعة العالجية :مستحضر مضاد لالكتئاب من مجموعة التريتسيكلينات.
تأثيرات الدواء الطبية :هذا الدواء مخصص لعالج حاالت االكتئاب.
متى ال يجوز لك استعمال املستحضر ؟
ال يجوز لك استعمال هذا املستحضر اذا كنت حامالً او مرضعة.
ال يجوز لك استعمال هذا املستحضر اذا وجدت لديك حساسية ألحد مركباته او لدواء آخر مضاد لالكتئاب من مجموعة
التريتسيكلينات.
ال يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:
اذا كنت تعاني/ن او اذا عانيت في املاضي من خلل في وظيفة اجلهاز التنفسي (كالربو) ،القلب و/او االوعية الدموية
(ضغط دم عالي) ،العينني (مثل اجلالكوما) ،الكبد ،الكلى/املسالك البولية (انحباس البول) ،اجلهاز الهضمي (مشاكل
املعدة ،األمعاء) ،الغدة الدرقية ،غدة الپروستات ،الصرع ،اجلهاز العصبي  -امراض نفسية مثل :سكيزوفرينيا (الفصام)
او مانيا (هوس) ،ادمان الكحول.
كيف سيؤثر هذا الدواء على سير امورك اليومية ؟
قد يضعف هذا الدواء من يقظتك ،لذا يجب اتخاذ احليطة واحلذر اثناء قيادة املركبات ،تشغيل ماكنات خطرة وممارسة
أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة .يجب حتذير الطفل/ة من ركوب الدراجات ،اللعب مبقربة من حركة املرور وما
شابه.
مينع تناول الكحول او مشروبات روحية في فترة العالج بهذا الدواء.
قد ُيؤدي هذا الدواء الى حساسية خاصة اثناء التعرض للشمس :لذا ابتعد/ي عن التعرض للشمس واحرص/ي لوقاية
مناسبة (مالبس طويلة ،قبعة ،مراهم واقية وما شابه).
حتذيرات:
اذا كانت لديك حساسية لنوع من الطعام او الدواء ،فعليك اعالم الطبيب بذلك قبل تناول الدواء.
املرضى كبار السن هي اكثر حساسية لتأثيرات الدواء.
يجب اعالم الطبيب عن تناول هذا الدواء قبل استعمال دواء آخر.
يجب احلذر عند االنتقال من وضعية استلقاء/جلوس لوضعية الوقوف خوفًا من الدوخة.
يجب اعالم الطبيب عن تناول هذا الدواء قبل القيام باي فحص طبي او عملية جراحية (يشمل جراحة االسنان).
هذا الدواء غير معد لعالج االوالد دون سن  12سنة.
يوصى للمعاجلني وابناء عائالتهم تعقب تغيرات مثل :زيادة االكتئاب ،التفكير في االنتحار ،عدوانية وما شابه .في حالة
حدوث مثل هذه االمور يجب التوجه للطبيب فو ًرا .يجب االنتباه جي ًدا بالنسبة لهذه التوصية باملعاجلني الشباب بني -18
 24سنة.
لالوالد والبالغني والشباب حتى سن  24الذين تناولوا ادوية ضد االكتئاب  -لوحظ ارتفاع في االعراض اجلانبية مثل:

