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 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים

 1986 - (תכשירים) התשמ"ו
 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד 

 
 
 
 

 גליבק                 גליבק  

 מ"ג 400                 מ"ג  100
 בליות מצופותט                טבליות מצופות

 הרכב: 
  כל טבליה מצופה מכילה:

 מ"ג  100 (כמסילט) יניבמטיא
   כל טבליה מצופה מכילה:           
 מ"ג 400 אימטיניב (כמסילט)           

Imatinib (as mesylate) 100 mg   Imatinib (as mesylate) 400 mg                                    
 

 "מידע נוסף". 6ראה סעיף  חומרים בלתי פעילים:
 

 עלון זה מכיל מידע   .שובשמור עלון זה. יתכן ותצטרך לקרוא בו  .עד סופו בטרם תשתמש בתרופהון  קרא בעיון את העל 
תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים.  פנה אל הרופא או הרוקח. תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, 

 לך כי מצבם הרפואי דומה.היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה 
 
 

 
 

 למה מיועדת התרופה?  .1
 

התאים הלא תקינים ייצור  ידי עיכוב-התרופה פועלת עלאת החומר הפעיל הנקרא אימטיניב.  כילהרופה המהינה תגליבק  
 , שחלקן סוגים מסוימים של סרטן. מטהבמחלות המצוינות 

 
 

בשלב    ,וביים לכרומוזום פילדלפיההחי לואידית כרוניתאומעלה עם לוקמיה מי 3גליבק מיועדת לטיפול במבוגרים וילדים מגיל 
   .טי סמואץ או בשלב המשבר בלההכרוני, השלב  

), GISTשל מערכת העיכול (או שאינם נתיחים, בסטרומה  /וגליבק מיועדת לטיפול במבוגרים עם גידולים ממאירים גרורתיים 
 . Kit (CD117)-החיוביים ל

-), החיובי לGISTמערכת העיכול (ב ליסטרומהגידול של ה בניתוח לאהלאחר הסרה מבמבוגרים  משלים גליבק מיועדת לטיפול
CD117) Kit(. 

), החיוביים לכרומוזום פילדלפיה, ALLגליבק מיועדת לטיפול במבוגרים שזה עתה אובחנו עם לוקמיה לימפובלסטית חריפה (
 מותרפיה.יבשילוב טיפול בכ

נשנית או שאינה  ום פילדלפיה, החיוביים לכרומוז) ALLחריפה (ת סטילבגליבק מיועדת לטיפול במבוגרים עם לוקמיה לימפו
 כטיפול יחיד.מגיבה לטיפולים קודמים, 

נשנית ו/או  DFSP ) שאינה נתיחה ובמבוגרים עםDFSP(פרוטוברנס  גליבק מיועדת לטיפול במבוגרים עם דרמטופיברוסרקומה 
  שאינם מתאימים לניתוח. גרורתית,

), הקשורות בשינויים MDS/MPD( לודיספלסטיותאיות או מילופרוליפרטיבא מיבוגרים עם מחלות במול פיגליבק מיועדת לט
 . PDGFRגנטיים בקולטן 

עם או ללא  )CEL) ו/או לוקמיה אאוזינופילית כרונית (HES( ת אאוזינופילי-היפר ונתתסמגליבק מיועדת לטיפול במבוגרים עם 
  . FIP1L1-PDGFRα fusion kinase -מוטציה ב

 . D816V c-kit), ללא המוטציה  ASM( מסטוציטוזיס סיסטמית אגרסיבית יבק מיועדת לטיפול במבוגרים עםגל
 

 קבוצה תרפויטית:
 אנטי נאופלסטי 

 
.תאי הדם הלבנים בדרך כלל עוזרים לגוף להילחם בזיהום. הלבנים הדם תאי הינו סרטן של  CML)מיאלואידית כרונית ( לוקמיה 
 .מתחילים לגדול ללא בקרה )המכונים תאים מיאלואידים( ימיםמסו י דם לבנים לא תקינים תא CML  סוגמ לוקמיהב

GIST  התומכות  תאים ברקמות השל הקיבה והמעיים. הם מופיעים כתוצאה מגדילה בלתי מבוקרת של  ממאיריםהינם גידולים
 .ה אל איבריםשל 

.תאי הדם הלבנים   ניםהלב הדם תאי ו סרטן של הינ ALL)( פילדלפיהום מוזורלכ  מהסוג שחיובילוקמיה לימפובלסטית חריפה 
 )המכונים תאים לימפובלסטים מסוימים (תאי דם לבנים לא תקינים  ALL לוקמיה מסוגבדרך כלל עוזרים לגוף להילחם בזיהום. ב

 גליבק מעכב גדילה של תאים אלו.   .מתחילים לגדול ללא בקרה
אים בה מתחילים לגדול אשר חלק מהתמתחת לעור  של הרקמה גידול ממאירהינו  DFSP)ס (נ רדרמטופיברוסרקומה פרוטוב

 גליבק מעכב גדילה של תאים אלו.   ללא בקרה.
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בהן תאי דם מסוימים מתחילים לגדול הינה קבוצת מחלות דם  (MDS/MPD)מחלות מיאלופרוליפרטיביות או מיאלודיספלסטיות 
 . ו בתת סוג מסוים של מחלות אלואל איםת ללא בקרה. גליבק מעכב גדילה של

בהן תאי דם מסוימים  הינה קבוצת מחלות דם HES/CEL)או לוקמיה אאוזינופילית כרונית ( תאאוזינופילי-פרהי תסמונת
 . מתחילים לגדול ללא בקרה. גליבק מעכב גדילה של תאים אלו בתת סוג מסוים של מחלות אלו )המכונים אאוזינופילים(
אשר גורמים לגוף לייצר יותר מדי תאי דם המכונים תאי  ממאיריםלים הינם גידו)  ASM ( ת אגרסיביתיס סיסטמייטוזצטוסמ

 מאסט. 
  

 לפני השימוש בתרופה.  2
 
 בתרופה אם:  אין להשתמש 
 

 
 

 עות לשימוש בתרופה גאזהרות מיוחדות הנו
 : אם פאפר לרוס לפני הטיפול בגליבק,

 . בכבד, בכליה או בלבנך סובל או סבלת בעבר מבעיה יה -
 . התריסבעקבות הסרה של בלוטת )   (levothyroxineלבוטירוקסין תרופה את הנך נוטל יה-
גליבק עלולה לגרום לדלקת כבד  זאת מכיוון ש). B( הפטיטיס    Bיפיתד נגכב  דלקת כעת הייתה לך אי פעם או יתכן ויש לך  -
ידי  -בקפידה  עלימים. מטופלים יבדקו רים מסווות במקלהפוך לפעילה שוב , דבר העלול לגרום למ )B( הפטיטיס  Bפית יגנ

 הרופא שלהם לאיתור סימנים של דלקת זו לפני התחלת הטיפול.
יתכן שזהו סימן . ךלש הלך הטיפול בגליבק, צור קשר עם הרופאובלבול במ עייפות דימום, חום, ות, בוראם אתה חווה סימני ח -

 .)Thrombotic microangiopathy, TMA(  הקרוי פקקת בכלי הדם הקטניםדם לכלי  לנזק
 

 . ספר לרופא לפני לקיחת גליבקאם אחד מהדברים האלה נכון לגביך, 
 

עם  הלשמש ולהשתמש בקרם הגנ ול בגליבק. חשוב לכסות אזורי עור חשופים הטיפ בזמןמש אתה עלול להיות רגיש יותר לש
 ם.דיגם ליל םיי), אמצעי זהירות אלו רלוונטגבוה SPF מקדם הגנה גבוה (

 
 

 .ם סולידייגידולים לטיפול בסרטן דם או   בתרופותסיון  יידי רופא עם נ-עלרק הטיפול בגליבק ירשם 
 

 שונות מהמידע הכללי המופיע בעלון זה. םאפילו א ,פאאות הרורהו  אחר קפידהביש לעקוב 
 

מים בגופך  גירתלאה לגרום עלולגליבק  .במשקל רמה  אתה עולהאם  יידייש ליידע את הרופא באופן מ בגליבק פול טיה במהלך 
 . )חמורה נוזלים אגירת(

 תשקל באופן קבוע. עובדת. כמו כן תעבור בדיקות דם וופה התרבזמן הטיפול בגליבק הרופא שלך יבדוק באופן קבוע אם 
 

 שנה)  18 -מתחת ל( םילדים ומתבגרי 
 .ומעלה 18יועדת לילדים ומתבגרים מגיל  ק מעבור יתר ההתוויות גליב  .CML -לת המחל ומעלה 3מגיל  גליבק ניתן לילדים

 ם.ירידס  נטר את הגדילה בביקוריםי. הרופא ילתיתכן גדילה איטית מהרגי בחלק מהילדים והמתבגרים הנוטלים גליבק
 

 ומעקב  בדיקות
ופן אצויה מהטיפול בגליבק. אתה תתבקש לבצע בהרופא יבצע מעקב קבוע אחר מצבך זאת כדי לבדוק האם מושגת התוצאה הר

וכליות , תפקודי בלוטת התריס).  , תפקודי כבדי דםתא ידך (לדוגמא:-על מנת לראות כיצד גליבק נסבל על קבוע בדיקות דם
 פול בגליבק. י הטך  להבמ תישקל באופן קבוע

 
 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:  

ספי תזונה, ספר על כך לרופא או  ותחרות כולל תרופות ללא מרשם וה, תרופות אלקחת לאחרונאם אתה לוקח, או אם 
 ילותעפהת א דלהוריהן עלולות להעלות או  .השל  ילות הפריע לפעגליבק יכולות ל ד עםביחהנלקחות מסוימות  תרופותלרוקח. 

 מסוימותלעשות את אותו הדבר לתרופות  הליבק עלול. גגליבקפגום ביעילות של או ל לוואי התופעות החמרת של גליבק, להוביל ל
  ת.אחרו

 
 : במיוחד אם אתה לוקחספר לרופא 

 
 ות של גליבק בדם: ת רמעלותרופות העלולות לה

  טונביר, ריטונביר, סקוינביר או נלפינביררי/נביריפלו יר,) כגון: אינדינבHIVס ( תרופות מסוימות לטיפול באייד
 ;רבירטלפרביר או בוספ ן:כגו  ) Cהפטיטיס (  Сדלקת כבד נגיפית  לטיפול ב מסוימות פותתרו

 פוזקונזול, ווריקונזול, זול, אזול, איטרקונאון: קטוקונ כג פטרייתייםתרופות מסוימות לטיפול בזיהומים 
 ;  ומיציןרתאו טלי קלריתרומיצין  ,אריתרומיציןכגון :חיידקיים ם ימזיהו תרופות מסוימות לטיפול ב

; 

פה ה התרו מכיל אשרבים הנוספים כל אחד מהמרכיב או לימטיניגישות יתר) לאר(בעל תה אלרגי א
 . בקלית גך מבלי לקח פא שלוספר לר, ר נכון לגביךהדבאם  .ון זהע נוסף" בעל"מיד 6המפורטים בסעיף 

 . היוועץ ברופא שלך אבל אינך בטוח,רגי, ות אלול להילע השאתשב חו אתה אם
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 ך נוטל תרופה העלולה להעלות רמות גליבק בדם. ניהם  א זהרייש לה
 

 : ות העלולות להוריד רמות של גליבק בדםפורת
  ;נוגדת דלקת סטרואידית זון, תרופהאדקסאמת

 ;דוןוספניטואין או פרימיפ, לאפנוברביט זפין, ארב אאוקסק זפין,אמארבאק ,ואיןטפנין: כגו אפילפסיהתרופות מסוימות לטיפול ב
 טיפול בשחפת;  מפיצין, תרופה לאפיר

 יכאון ומצבים אחרים; צמח מרפא לטיפול בד -)  St. John’s Wort:(הידוע גם בשם היפריקום פרפורטום
 

וטל את אחת מהתרופות שהוזכרו, יתכן והרופא ירשום לך נ ךנים היש להימנע משימוש בתרופות לעיל במהלך הטיפול בגליבק. א
 תרופות חלופיות.

 
 תרופות שרמתן בדם עלולה לעלות בעקבות שימוש בגליבק: 

 יסון;לדיכוי מערכת הח הציקלוספורין, תרופ
   לטיפול בהפרעות קרישה בדם (כגון קרישי דם ופקקת)רופה  , תוורפרין

 ; לים שעברו השתלת איבריםדחיית שתל בחו יעתנתרופות למ –טקרולימוס, סירולימוס 
 לטיפול בכאב  תרופות נטנילפנטניל, אלפ

    גיהלטיפול באלר דיןטרפנ
 ן רטסב לטיפולתרופות   קסלאבורטזומיב, דוסט

  ;קוינידין
 ן; טיט ססימב כגון:ם יניסטטהממשפחת ל גבוהה תרופות מסוימות לטיפול ברמת כולסטרו

 ;ון: בנזודיאזפינים או פימוזידת כגבהפרעות נפשיוול פיתרופות מסוימות לט
 ;ופרולולטתעלת סידן או מלב, כגון: חוסמי ב הפרעותתרופות מסוימות לטיפול ביתר לחץ דם או 

 . לטיפול במיגרנה רגוטמיןיאד ,יןמטוארג
 .פרצטמול

 
 ליבק: מוש בגשיבות בעק תרופות שרמתן בדם עלולה לרדת

   .יס התרשל בלוטת  בעקבות הסרהתנת  הני התרופ,וטירוקסין בל
 

טלת א נשל , כולל תרופות ללא מרשם רופא,ונרשמה לך תרופה חדשה נך נוטל גליבקיבמידה וה כמו כן, יש ליידע את הרופא, 
 בק. לך הטיפול בגלי המבר בבע

 
 שימוש בתרופה ומזון 

 קיבה. הגן על כדי לה, רוחהעם א  גליבקיש ליטול את 
 

 ריות  פו ו  הקנה, הריון
 . הבתרופלפני השימוש יש להיוועץ ברופא הריון,  נתלהיות בהריון או מתכניכולה , חושבת שאת ניקהיך בהריון או מנ יאם ה-
איתך  וןשלך ידפא ו רה .לפגוע בתינוקך העלול יאה שכן רהברו הנחיצותלא אם כן א  במהלך ההריוןימוש  לש צתמומל האינבק גלי-

  .במהלך ההריון בנטילת גליבק וכיםהסיכונים הכרעל 
 .סיום הטיפוללאחר  יום 15 ךמשול בגליבקהטיפול להשתמש באמצעי מניעה יעילים בזמן  צריכות נשים בגיל הפוריות-
  .ךקזה עלול לפגוע בתינושכן  ,להטיפוסיום  לאחריום  15ולמשך  גליבקב בזמן הטיפול להניק  אין -
 יוועץ ברופא. לה צריכיםמן הטיפול בגליבק, בז םשלה פוריות הלגבי חולים המודאגים  -
 
 

 נהיגה ושימוש במכונות 
ירים או כשמ פעילתאו  ברכ ב  אל תנהגטשטוש ראייה במהלך השימוש בגליבק,  אם יש לך  או ,נוםמנו א סחרחורתחש נך יאם ה

 ב. ך חש בטוניהש עד מכונות,
 יש וכדומה.קים בקרבת הכברכיבה על אופניים, או ממשחיש להזהירם מים, באשר לילד

 
  כיצד תשתמש בתרופה?.  3
 

   .במחלה זו. גליבק עשויה לעזור לך להילחם רצינית ממחלהל נך סוביגליבק כי ה אתהרופא רשם עבורך 
או  עם הרופא  לבדוקעליך ך זאת. רה להרופא מו כך כל עוד פעלתשחשוב  . הוראות הרופאבהתאם ל שיר תמידתכב  שתמהשיש ל

 . ידי הרופא בלבד -על ועקב. המינון ואופן הטיפול ינוגע למינון ואופן הטיפול בתכשירב  אם אינך בטוחהרוקח 
 

 : הוא דרך כללב המינון המקובל
 בוגרים שימוש במ

 טולך ליבק עליישל גלי תטבליו כמה דיוקב הרופא יגיד לך
 
 

 : (CML) דית כרוניתלואימיא  לוקמיה מחלתבמטופל  נךיה אם
 ביום.   פעםבלקיחה  מ"ג 600מ"ג או  400הוא  מומלץהמינון ה,ך במצב כתלות
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 :(GIST) גידולים ממאירים של הקיבה והמעייםבמטופל  נךיהאם 
  ביום. םע פבלקיחה מ"ג   400הוא  מומלץהמינון ה

 
 ול. לטיפ יבתג יותר, תלוי איךנמוך  גבוה אוינון לרשום מול כיך שלהרופא  GISTו  CMLת ולטיפול במחל

   ."ג בערבמ 400-וקר בבו "גמ 400 עלייך לקחת,מ"ג  800 לשיומי  מינון  ט עלרופא יחליאם ה
 

 : (ALL)  פילדלפיה לוקמיה לימפובלסטית חריפה מהסוג שחיובי לכרומוזום מחלתמטופל ב נךיהאם 
  ביום. פעםחה יקבל"ג  מ 600וא ה ץמלמוהמינון ה

 
 : ) MDS/MPDאו מיאלודיספלסטיות ( רוליפרטיביותת מיאלופלומחב למטופ  נךיה םא

 .ביום פעםה בלקיח  מ"ג 400הוא  מומלץהמינון ה
 

 :(HES/CEL)או לוקמיה אאוזינופילית כרונית  תאאוזינופילי -היפר תסמונתב פלמטו נךיהאם 
 .ביום עםפ בלקיחה  מ"ג 400 ואה ץמומלה מינוןה
 , יוםב פעםמ"ג  100על מינון התחלתי של  ליץמים מסוימים הרופא ימקרוב תכןיי

 . לטיפולבתגובתך  תלוי ,ביום פעםמ"ג  400 -את המינון ל ל להגדילישקוהרופא ובמידת הצורך  
 

 :(DFSP) דרמטופיברוסרקומה פרוטוברנס מחלתמטופל ב נךיהאם 
  . בערבמ"ג  400-בבוקר ו גמ" 400 -כ בלקיחה  ליום, מ"ג 800 אומומלץ הה מינוןה
 

 : )ASM( ת אגרסיביתיס סיסטמימסטוציטוז  לתחמב מטופל נךיה אם
 . ביום עםפ מ"ג  400 הוא מומלץהמינון ה
 ,יוםב פעםמ"ג  100ל התחלתי ש וןעל מינ ליץמים מסוימים הרופא יתכן ובמקריי

 . לטיפולבתגובתך  יתלו ,םביו פעםמ"ג  400 -את המינון ל להגדיל לישקוהרופא ובמידת הצורך  
 
 

 מ"ג. 100טבליות של  ארבע"ג או כמ 400כטבליה אחת של  ילקחהכול לג ימ" 400 של וןמינ
 מ"ג.  100טבליות של  שתי מ"ג ביחד עם 400 ללקח כטבליה אחת שיג ימ" 600 של מינון

 
 .לויפבתך לטלתגו  בהתאםתנות י הרופא עשוי להשיד-להמינון שנקבע ע 
 

 ים  ומתבגר  םישימוש בילד
 משקל גופו/ה וגובהו/ה.נתן תלוי במצב הילד/ה, ל גליבק לתת לילדך/תך. מינון הגליבק שישת ולילך כמה טבופא יורה רה

 .מ"ג 600לדים לא יעלה על י בילמקסיממינון  CMLלחולי 
 חצי בערב).וקר ו( חצי בב פעמיים היומית ל  נהאת המ לחלק  ניתן לופיןתן לילד שלך כמנה חד יומית או לחלהינ יכול הטיפול

 
  .ומלצתמנה המה   על אין לעבור

 
 משך הטיפול  

 ר הרופא שלך יורה לך להפסיק. יש ליטול גליבק מדי יום עד אש
 
 ה ילרת הנטוצ
 
 . בזמן נטילת גליבקקיבה  ב  ך מפני בעיותייזה יעזור להגן על .עם ארוחה גליבקליטול  שי-
 ם.  מי לה שלגדו בשלמותן עם כוס תוהטבלי  לבלוע את שי-
 

 ן הבא:בכוס עם מים או מיץ תפוחים באופ ןתוא בחושלהטבליות, ניתן   אתע ולבל ביכולתךאם אין 
טבליה ר מ"ל עבו 200 -וכ מ"ג 100טבליה של מ"ל עבור  50 -כקת של נוזל (פסות מכוס עם כמשים את הטבליה/ות ב •

 . )מ"ג 400של 
 בליה/ות. של הט  מוחלטתרות תפורהל עד כף יש לבחוש עם •
 ה/ותהטבלישל תכן כי יישארו עקבות יתכולת הכוס במלואה. כל יש לשתות מיד את  הטבליה/ות  תפוררותהעם  •

 . וסהכוך בת ות/תפוררהמ
 

 ה.יניתנת לחצי לאמ"ג  400 תבליה, ט ימ"ג ניתנת לחצי 100בק טבלית גלי 
 

 ת מינון גבוה יותרעו בט תאם נטל
יזת התרופה  אר לים והבא וח-ביתן של המיואו לחדר  פנה מיד לרופא ,אם בטעות בלע ילד מן התרופה ואמנת יתר אם נטלת 

 ית.  רפוא השגחהרך יתכן ותצטאיתך. 
 

 אם שכחת ליטול את התרופה 
המנה הבאה, אל ת, אם זה קרוב לזמן נטילת זא  םכשנזכרת. ע , יש לקחת אותה מידהמיועדן זו בזמ הפורת ליטול אם שכחת-

 .שנשכחה קח את המנה תי
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 ם.  זמנים רגילי חותפי לוהתרופה ל את ליטול יש להמשיך לאחר מכן-
 נשכחה. על המנה שת צולפ  מנתתיקח מנה כפולה על  אל-
 

 הרופא. ידי-לעומלץ יש להתמיד בטיפול כפי שה
 תרופה ללא התייעצות עם רופא.יפול בהט קאין להפסי ,גם אם חל שיפור במצב בריאותך

 .יש להתייעץ עם הרופא מיידית, לה יותר זקוק אינך  מרגיש כי א או שאתהמסוגל ליטול את התרופה כפי שרשם לך הרופאם אינך 
 

 להם. נך זקוק משקפיים אם ה הרכב ל תרופה.טונ ךנשה  ם בכל פעתרופות בחושך! בדוק התווית והמנה יטול אין ל
 א או ברוקח. ות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופאלש ךלאם יש 

 
 
 

 לוואי  תופעות .  4
 

ופעות הלוואי. ל למקרא רשימת תבהתיאל ם. ופעות לוואי בחלק מהמשתמשילגרום לתול בק עלבגלי  שימושה, התרופבכל כמו 
   ד בינוניות.לל תופעות לוואי הן קלות עך כבדר מהן. תחא ול מאףיתכן ולא תסב

 
 : הת מט צוינולוואי המ אחת מתופעות הבאם אתה חש  מיד לרופאיש לפנות  חלק מהתופעות עלולות להיות רציניות. 
 

  )100   מתוך יםשתמ מש  1-10 ב תעוהמופי (  שכיחותאו   )אחד מעשרה  ממשתמש  יותרבת מופיעוש(  מאוד ותפעות לוואי שכיחות
:   

נוזלים רת יגאמים בגופך (  ירתגאלגליבק עלולה לגרום  ,כגון נפיחות של הפנים נפיחות כללית, לשקבמ ה מהירהייעל •
   .)חמורה

 י דםאת ידה שלרלגרום לי הלק עלוגליב .פה, כאב גרון או כיבים בות חמור תוורצמרמ חום, כגון:הום סימנים של זי •
 . קלות יתרלסבול מזיהומים ב לואתה על לבנים, ולכן

 שלא נפצעת).ם ( כצפויי לאבלה מני חאו סי ימומיםד •
 

מתוך משתמשים    1-10 בהמופיעות (  ירותדנ או  )1,000מתוך   משתמשים 1-10  בהמופיעות ( שכיחותשאינן תופעות לוואי 
10,000( : 
 ;בלב) תום להפרע(סימני לא סדיר קצב לבה, ב בחז אכ •
  (סימנים של הפרעות בריאה); מהבזמן נשיכאבים  או יי נשימהשיעול, קש •
 ;ך)דם נמו(סימנים ללחץ  סחרחורת או עילפון ,תחושת סחרור •
 בכבד);  תוהפרע ים שלו העור (סימנהעיניים אהצהבה של , ה , שתן בצבע כה אבוןאיבוד תי עם בחילה •
, חום, כתמים אדומים או סגולים קילופים בעורה, עור או הפתיים, העיניים, העל השפ תחיושלפו עם עור אדום ,יחהרפ •

 ם של הפרעה בעור); נילתית (סימצריבה, פריחה מוגתחושת העור, גרד, מורמים על גבי 
 ;כול)כת העיערמבהפרעות  לשמנים ת (סישחורה או דמי , צואהלךבקיא ש םדבטן חמור, ב כא •
 דם בשתן  •
 ות בכליות).ם להפרע( סימני שתן,קת ה בתפורוירידה חמ •
  ;)ייםמעבות רעהפחום (סימנים של  או הקאה, כאב בטןו שלשול עם בחילה •
 עההפרשל ימנים (סאומי רה פתבור, איבוד הכ קושי בדיל הגפיים או הפנים, שיתוק שלשה או ב ראש חמור, חוכא •

   ;)גולגולת/מוחאו נפיחות במום ידכגון  יםמערכת העצבב
  ;תאי דם אדומים)של רמות נמוכות של שתן כהה (סימנים וקוצר נשימה  ,ר, עייפותחיוועור  •
 ;םיינעיבראייה, דימום דה בירי או כאבים בעין •
 קושי בהליכה; בירכיים או כאב  •
 ; ) Raynaud’s Syndrome-ל  םמני ת ( סינוובהבו או קור באצבעותחוסר תחושה  •
 ;)cellulitis בעור המכונהים של דלקת סימנ( רנפיחות ואדמומיות פתאומית בעו •
 ;בשמיעה קושי •
   ;ת האשלגן בדם)ברמ תקין (סימנים לשינוייםצב לב לא ק עם רים עוויתות שריוחולשת שרירים  •
 ;סימני חבלה •
 ;בי בטן עם בחילהכא •
 ;ים)בשריר ותשרירים (סימנים להפרעב הו חולשחום, כאב א -ן אדוםחום, שת םע שרירים עוויתות  •
מוך לחץ דם נ בגלל לפוןיאו ע הרגשת סחרחורת, צפוי  לאלי אדימום וגינעם ב באגן מלווה לעיתים בבחילה והקאה, כא •

   ;)רחםבבשחלות או ם של הפרעה (סימני
מעבדה עם בבדיקות  ה המלוו רקיםאו אי נוחות במפ/עייפות ו ר,תן עכודירות, שלא סה, פעימות לב ילה, קוצר נשימבח •

 ;כגון רמות גבוהות של אשלגן, חומצה אורית וסידן ורמות נמוכות של זרחן בדם)ים (קינערכים לא ת
 דם הקטנים) קקת בכלי הפ( קטנים קרישי דם בכלי דם •
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 : קבעה)ותן טרם נ(תופעות ששכיח עהיחות שאינה ידו בשכ תופעות לוואי
וימים או עור צהוב או עיניים ם מסבנידם ל של תאי מות גבוהות חום, ר, ת, בחילהשטריחה חמורה ומפוילוב של פש •

מאון ית צהשתן ותחושבתפוקת  רה ירידה חמו בחזה,  חוסר נוחות/נשימה, כאב צהובות (סימנים של צהבת) עם קוצר
 . ורה לטיפול)ובה אלרגית הקשל תג(סימנים ש

 יתות כרונספיקת כלי אי •
 נגיפית בעבר ( זיהום בכבד)  כבד לקתה לך דיתם היא )B(הפטיטיס     Bד נגיפיתכבשפעול) של דלקת חזרה (  •

 
  פנה לרופא מיד.אם אתה חש אחת מתופעות אלה, 

 
 : פותתופעות לוואי נוס

 
 ר: ך באופן חמומטה משפיעה עלינות פעות הלוואי המצוילרופא אם כל אחת מתו פנה

 
 :  )  עשרה מ אחד  מש משתמ יותרב ותמופיעש(  ות מאודאי שכיחופעות לוות

 . או הרגשת עייפות שב ראכא •
 אב בטן כ ,קשיי עיכול  או שלשול ,הקאה, בחילה •
  .פריחה •
  .בקגלי ליטולהפסקת ש רלאחאו  בקבגלי טיפולבמהלך ה ;רקיםמפ  או  עצמות,  , כאבי שריריםריםצויות שריהתכוו •
 .תוחופנ ייםעינ ם אוייסולר ב לקמסבי כגוןנפיחות  •
 במשקל. ייה על •

 
 :  )  100 מתוך   יםשמשתמ  1-10 בהמופיעות (  תופעות לוואי שכיחות

   .בחוש הטעם  הפרעה וד משקל אוקסיה, איבאנור •
 . ולשהאו ח ורתסחרחתחושת  •
 . שינה (נדודי שינה) קשיי •
   .עפעפייםשל הפיחות נ,הי ראי ושטשט או עיניים דומעותדלקת בלחמית), ( יחותפונדם וד, אם גרע מהעין ההפרש  •
  . מהאף מיםדימו •
 . עצירות,צרבת או , גזיםבבטןנפיחות כאב או  •
  .גרד •
 . דילול או השיער בלתי רגיל נשירת •
 .)נימול(  בכפות הרגלייםאו  ר תחושה בידייםחוס •
  .ם בפהכיבי •
 .המפרקים לשנפיחות עם כאב  •
 .;יםעיניב, בעור או יובש בפה •
   )דמנתא(  שות העורברגי היאו עלי ירידה •
  . הזעות לילהו צמרמורות א, גלי חום •
   שיעול, וצר נשימהק •
 בד ימי הכ עלייה באנז •
  חום •

     
 :  )  1,000 מתוך   משתמשים 1-10  בהמופיעות ( כיחותשאינן ש וואיתופעות ל 

כאב ראש חמור  נים,ץ בפלחכאב גרון,  , עיטוש,ם, גודש באףסתוו נוזל א נשימה העליונות המוביל לשיעול, אףדרכי היהום ב ז
ון, חרדה, השתן, דיכא, זיהום בדרכי ם דמויי שפעתסימפטומי ,רנה)סימנים של מיגשות לאור (ה ורגיהקא לעיתים מלווה בבחילה, 

 ימום ברשתית,ד,םגרד בעפעפיי/נפיחותאודם בעין,כאב או גירוי בעין,, רגליים לא רגועות סמונתת יכרון, בזה  עהפר  ישנוניות, רעד,
קף  ר בהיקו שתתחו יתר לחץ דם, פיקות לב מרובות,, דבאוזנייםם)  רעשים (צלצוליסחרחורת,ר/סחרו חושתת,  במקולה  בצקת

דלקת של זקיקי , שברים בציפורני הידיים והרגליים עור,ע בצבי שינו, קושי בבליעה, הזעה מוגברת, , דלקת בשפתייםגיהוק ,גוףה
קת באשכים, ם ובנשים, בצשל העור, הגדלת חזה בגברי, התכהות ייםוהברכהמרפקים   בים ואדומים סביבמעוה, כתמים ר השע

כאב , ותבפטמכאב , וד המיניוהפרעות בתפק ירידה בחשק המינישי עם דימומים כבדים או לא סדיר, חודמחזור  ה,בזקפ   הרעפה
  אבוןתי, מתן שתן דירות תייה בעל, בכליה עהרגב הנובע מהפ  , כאבפצע קור יהום ויראלי כגוןזתחושה כללית לא טובה, בחזה, 
 .לימפהבלוטות פיחות של נ ,וצאות לא תקינות של בדיקות מעבדה, תרק ובשרירת במפקשוונ, בקיבהכיב  , מוגבר

 
לב,   דום זיהום פטרייתי,,ע בציפורןצב : בלבול, שינוי)10,000 מתוך   שיםתמש מ 1-10  ב מופיעותה(  דירותאי נת לוותופעו

 .פרקיםדלקת  ארקט, קט,אוקומהם, גלפירכוסי
 

  :) ם נקבעהעות ששכיחותן טר פתו( דועהי אינה תןחולוואי ששכי עותתופ
 .ריבה כואבתוות בתחושת עקצוץ וצמל ותיהיכולות לש גלייםדיים והרת היל כפויחות שהאדמה ו/או נפ •
 ,  ותפוחים שלכואבים ו/או מכוסי בעור נגעים •
 .םבגרי ים ומתבגדילה בילד  האטה •
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  סיסטמית אגרסיבית זיסיטומסטוצ ליופ י במטווא ל  תופעות
 לשהו. ת בשלב כי אחלווא תופעת ) חוו לפחותASMאגרסיבית (ופלי מסטוציטוזיס סיסטמית כל מט

עייפות, בצקת ימה, , קוצר נשירים, מיימת, התכווצויות שר: שלשול, בחילההיו ה ביותרהגבוה  תדירותדווחו בשי  ואולתופעות ה
   נשימה התחתונות.י הדרכה ודלקת ביח, פרירודג ית, אנמיה, היקפ

 
 

עליך  ן, לועבא צוינה וואי שלמתופעת לובל אתה סכאשר  מתופעות הלוואי מחמירה אופיעה תופעת לוואי, אם אחת אם הו
 פא.עץ עם הרוילהתי 

 
רופתי" ת   יפולקב טע   פעות לוואיל תוישור "דיווח עקעל ה ות לחיצה  אמצעלוואי למשרד הבריאות ב   ניתן לדווח על תופעות

 , ופעות לוואיל תע  חווון לדיוופס המקהמפנה לט  )lgov.iealth.www.h(ות  ף הבית של אתר משרד הבריאבד  מצאשנ

  :     כניסה לקישור  או ע"י 
https://sideeffects.health.gov.il 

 
 ן את התרופהלאחס  איך .5

 ידי-ם ו/או תינוקות ועלשל ילדי וטווח ראייתם ידם ור במקום סגור מחוץ להישגלשמיש ופה אחרת תרוכל זו  פהתרו  רעלה!נע המ
 .רופאהמ רשתפומ לא הוראהלהקאה לגרום ל תא ה.הרעל ך תמנעכ

של אחרון ריך התפוגה מתייחס ליום ההמופיע על גבי האריזה. תא  exp. date)תאריך התפוגה (רי אח מש בתרופהשתאין לה
 .ודשו חתאו
 

 . C30° מעל   ן לאחסןאי
 להגן מפני לחות.  יש 
 באריזה המקורית. לאחסן יש
 .ם של פגיעהאו מראה סימני יזה ניזוקההאראם ן להשתמש אי

ש. פות שאינן עוד בשימותרוה  תאלהשליך  כיצד יש ת הרוקח אל אתי. שפה הבילהשליך תרופות דרך הביוב או פח האשאין 
 על הסביבה. ה אמצעים אלו יסייעו בהגנ 

 
 

 סףע נומיד. 6
 

 מכילה גם ופה  פעיל התרעל החומר ה נוסף
 לים: עי א פרים לומח

Cellulose microcrystalline, Crospovidone, Hypromellose, , Magnesium stearate, Silica colloidal anhydrous 
פוי מכיל: הצי  

Hypromellose, Iron oxide red (E172), Iron oxide yellow (E172), Macrogol 4000, Talc. 
 

 : צד נראית התרופה ומה תוכן האריזהכי
 

משני צדדיהן  ותקמור, חום-כתוםכהה עד  הובבע צצלות בע ,חדהאידן  צב הים קו חציע ותטבליות מצופות עגול -  מ"ג 100גליבק 
   . ה בין האותיות)חציי  קועם ( דן השניצימ  SA-וד מצידן האח  NVRל הטבליות הדפס של . עשופעיםות מקצו ובעלות

 ים). כל גדלי האריזות משווקטבליות (יתכן ולא  60 או 20באריזות בנות   קיימתרופה הת
 

צדדיהן ובעלות   ורות משניקמ, חום -כתוםע צהוב כהה עד בצ ה, בעלותייות ללא קו חצבלית אומצופובליות ט  -  "גמ 400גליבק 
 מצידן השני.  SL-ו האחד ידןמצ   NVRס של דפטבליות ה ה שופעים. עלקצוות מ
 ). וקיםא כל גדלי האריזות משוטבליות (יתכן ול 30או  10באריזות בנות קיימת   התרופה

 
  

  .אביב-לת, , 7126 ד.ת ,מ“בע ישראל וברטיסנכתובתו: אן ו, היבוהרישום בעל
 

 ת. ריאובהתאם להנחיות משרד הב 2021 מאיב העלון נערך
 

 :ותבריאבמשרד ה  תית הממלכובפנקס התרופ רישום התרופהמס' 
  30789 91 129  טבליות מצופות:"ג  מ 100 גליבק
  30790 92 129 בליות מצופות:מ"ג ט 400גליבק 

 
 מיועדת לבני שני המינים.  הופ ף זאת, התרון זכר. על אבלשוסח זה נ , עלוןאה הקרי תלשם הפשטות ולהקל
 
 
 
 

http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/
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