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הבריאותלפי אתר משרד  -  Recital 20 tablets טבליות 20ל רסיט   

(Citalopram hydrobromide 20 mg) 

 

 רסיטל  40 טבליות   Recital 40 tablets - לפי אתר משרד הבריאות

(Citalopram hydrobromide 40 mg) 

 

 

 עדכונים בעלון לצרכן 

 
שאר השינויים שנעשו    רצוננו להודיע שהעלון לצרכן עודכן. בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים.ב

 . ב בצהוהמידע מודגשות  ויי נוסח, ואינם מפורטים מטה. תוספות לון ושינפורמט העב יםשינויהינם בעלון 

 
 

 1986-עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו
 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.  

 
   40רסיטל    20 רסיטל
 טבליות     טבליות 

 
 

   הרכב:
 

 Citalopram (as HBr) 20 mg    מ"ג 20ציטלופראם )כהידרוברומיד(   לה: מכי  20רסיטל  ל כל טבליה ש
 Citalopram (as HBr) 40 mg    מ"ג 40ציטלופראם )כהידרוברומיד(   מכילה:  40ליה של רסיטל  כל טב

 
 מ"ג לקטוז.  76מכילה   20כל טבליה של רסיטל  
 מ"ג לקטוז.  152מכילה   40כל טבליה של רסיטל  
וסעיף    "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"   2לתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף  למידע על מרכיבים ב 

 נוסף".  מידע"   – 6
 

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך    .ופהקרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתר
 א או הרוקח. ופ, פנה אל הר   ותשאלות נוספ 

   ך לקרוא עלון זה.ילא  הקרוב אחר  אדםבן משפחה או  מומלץ לתת ל
זו נרשמה   ך כי מצבם הרפואי  . אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק אפילו אם נראה לעבורךתרופה 

   . דומה
 
 
 
 
 

 נית: מחשבות והתנהגות אובדאזהרה
נוגדות ד ומבוגרים  י תרופות  וחרדה, מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בילדים, מתבגרים  כאון 

 .  25צעירים עד גיל 
המטו על  בתרופה,  הטיפול  תחילת  בכל  עם  וקרפלים  לעקוהגילאים  שינוייוביהם,  אחר  כגון:  ב  התנהגותיים  ם 

 החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה. 
 במידה וחלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מיד לרופא. 



 
 למה מיועדת התרופה?  .1
 

   לטיפול בדיכאון ובהפרעת חרדה. פעילות רפואית: 
  

תרופות    רסיטל לקבוצת  הנקראות -נוגדותשייכת  ס  דיכאון  סרוטונין  ספיגת  ) מעכבי  תרופות SSRIלקטיביים   .)  
 אלו מעלות את רמות הסרוטונין במוח. הפרעות במערכת הסרוטונין במוח נחשבות לגורם חשוב בהתפתחות  

 של דיכאון ומחלות הקשורות אליו.  
 . (SSRIמעכבי ספיגת סרוטונין סלקטיביים )יטית: אקבוצה תרפו

 
 רופה השימוש בת נילפ .2
 

 אם:  רסיטל אין להשתמש ב
ר - אשרא  ציטלופראםל  (אלרגי)גיש  אתה  הנוספים  מהמרכיבים  אחד  לכל  התרופה    ו  ראה  )מכילה 

 היוועץ ברופא אם אתה חושב שיתכן ואתה רגיש.  (.6חומרים בלתי פעילים בסעיף  
  זין, איפרוניאזיד נילפ  כגון:  (MAOI)  זנאוקסיד מונואמי  מעכביאתה מטופל בו זמנית בתרופות מקבוצת   -

ניאלמיד, בדיכאוןמשמשים  )מוקלובמיד  ו  טרנילציפרומין  איזוקרבוקסזיד,  סלג'לין  (לטיפול  לטיפול  ); 
הפרקינסון לינזוליד  (במחלת  א(.  אנטיביוטיקה) ;  סיימת  גם  התרופותם  מבין  אחת  מקבוצת    ליטול 

איזיןפניל  הבאות:  מונואמינאוקסידז  מעכבי  ניאלמיד   , יאזידפרונ,    טרנילציפרומין   או   איזוקרבוקסזיד, 
ליטול לפני שתתחיל  יום אחד לאחר הפס  . רסיטל  טבליות  תא  עליך לחכות שבועיים  קת יש להמתין 

מוק  נטילתמ לובנטילת  כלשהי    רסיטל  יד. לאחר הפסקת  תרופה  נטילת  לפני  אחד  יש להמתין שבוע 
  .מונואמינאוקסידז  מקבוצת מעכבי

 . אם אתה מטופל בו זמנית בתרופה פימוזיד  -
סובל   - הלב  אתה  בקצב  הלב)מהפרעות  תפקוד  של  בדיקה  א.ק.ג,  באמצעות  שנבדק  מפגם  (  כפי  או 

   מולד בפעילות החשמלית של הלב.
ל - תרופות  נוטל  אתה  להיותאם  שעשויה  או  הלב  בקצב  בהפרעות  הלב  להן  טיפול  קצב  על  השפעה 

 . (בהמשך העלון תרופתיות" -ראה סעיף "תגובות בין)
 
 

 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה: 
 :ד אםחורפואיות כלשהן ובמיבעיות  יש לך , ספר לרופא אםרסיטל לפני הטיפול ב

את או אם    בקיבה או במעי  מדימום  לת בעבר  או אם סב  ת הדםריש קבמערכת    עבר של הפרעות  ךל יש •
 . וריות(הריון, הנקה ופ בהריון )ראה סעיף " 

 . מחלת כבדלך  יש •

 . מחלת כליותיש לך  •

 . לסוכרת(להתאים את מינון התרופות סוכרת )ייתכן ויהיה צורך  יש לך  •

   .וסיםהתקפים או פרכ אפילפסיה או היסטוריה שליש לך  •

 ת מניה או חרדה. הפרע יש לך  •

 רמות נמוכות של נתרן בדם.יש לך  •

 .(ECT)בנזע חשמלי אתה מטופל  •

 לב.   הלב או אם סבלת לאחרונה מהתקף ליקוי בתפקוד מ  אתה סובל או סבלת בעבר •

בדם, כתוצאה  ם קצב לב נמוך במנוחה ו/או אם ידוע לך שאתה עלול לפתח ירידה ברמות מלחייש לך  •
 או כתוצאה מנטילת תרופות משתנות.   ממושכות הקאות או חמור ממושך משלשול

 לב כגון: קצב לב מהיר או לא  תסמינים העלולים להעיד על הפרעות בקצב ה אתה סובל או סבלת בעבר מ  •
 ר, עילפון, התמוטטות או סחרחורת בזמן קימה מישיבה או משכיבה. סדי            

 . )עליה בלחץ התוך עיני( גלאוקומה סוגים מסוימים של כגון,  ת בעינייםיוע בר יש לך או היו לך בעב •
 רטו מעלה קרו לך בזמן כלשהו בעבר. המצבים שפו, גם אם נא היוועץ ברופא

 
 שים לב:  

מניהחלק מ • במחלה  רעיונות   -החולים  בחילופי  מאופיין  זה  מניה. שלב  לשלב של  להיכנס  עלולים    דיפרסיה 
  -  חשת בתופעות אלה  עילות גופנית. אם הולמת את המצב ויתר פ  ה , שמחה אשר אינולא רגילים  מהירים

 פנה לרופא.  

של  חוסר שקט, קושי בישיבה או עמידה ללא תזוזה יכולים עלולים להופיע בשבועות הראשונים  תסמינים כגון  •
 הטיפול. פנה לרופא מיד, אם הבחנת בתופעות אלה. 

כדוגמת   • עלולות SSRI /SNRI)הנקראות    לרסיטתרופות  לתס  (  בתפקולגרום  הפרעות  של  המיני  מינים  ד 
 . ים נמשכו גם לאחר הפסקת הטיפולם התסמינ( במקרים מסוימי4)ראה סעיף  

 
 מידע מיוחד הקשור למחלתך 

תרופות   המשמשות  כמו  בדיכאון  אחרות  מחלות  לטיפול  באופאו  מושג  אינו  השיפור  בכך,  מיידי.  הקשורות  ן 
 ד שתחוש בשיפור.  ועות עחלפו מספר שבי, ייתכן כי רסיטלטיפול ב ה  תחילת  לאחר

חשוב מאוד לנהוג    ,הטיפול. לפיכך, חלק מהמטופלים חווים חרדה מוגברת שנעלמת בהמשך  בתחילת הטיפול
 י התייעצות עם הרופא. נולא להפסיק את הטיפול או לשנות את המינון לפ  רופאבמדויק לפי הוראות ה 

 



 ת החרדה:  עמחשבות אובדניות או החמרה בדיכאון או בהפר
 ת או על פגיעה בעצמך.  בות אובדניוחרדה יכולות להיות לך לפעמים מחש אם הנך סובל מדיכאון ו/או מהפרעות

בנוגדי להיות מוגברות בתחילת הטיפול  נוגדת  -מחשבות אלו עלולות  זמן עד שההשפעה  כיוון שנדרש  דיכאון, 
 מן ארוך יותר.  זהדיכאון של התרופה מורגשת. בדרך כלל שבועיים, אך לעתים 

 כך אם:   קיים סיכוי גבוה יותר שתחשוב
 ל פגיעה בעצמך.  היו לך בעבר מחשבות אובדניות או ע -
צעירים    - במבוגרים  אובדנית  להתנהגות  בסיכון  עליה  הראה  קליניים  ממחקרים  מידע  צעיר.  מבוגר  אתה  אם 
 כאון.  י ד-הסובלים ממחלה פסיכיאטרית אשר טופלו בנוגדי (25   מתחת לגיל)
  

רופא המטפל או  מיידי ל  פנה באופןגיעה בעצמך, בכל זמן שהוא,  אם אתה חווה מחשבות אובדניות או על פ
 לבית החולים. גש 

 
בקש מהם לקרוא עלון  לשאתה סובל מדיכאון או הפרעת חרדה ו  או לחבר קרוב  קרוב משפחהלספר  למומלץ  

 זה. 
  או אם הם מוטרדים   ,ךשל  יכאון או בהפרעת החרדהבד   הם כי חלה החמרחושביבקש מהם לספר לך אם הם  
 משינויים שחלו בהתנהגותך. 

 
   18ל  לדים ומתבגרים מתחת לגיי

 .  18אינה מיועדת בדרך כלל לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל  רסיטל
כגון:  ות לוואי  ר לתופעאשר נטלו תרופות מקבוצה זו , קיים סיכון מוגב  18מטופלים מתחת לגיל ך לדעת כי ביילע

את, הרופא  זלמרות . (, התנהגות מרדנית וזעםתוקפנות   במיוחד) ועוינות  התאבדות, מחשבות אובדניות ניסיונות
 לטובתם.    הדברש אם הוא סבור 18שלך יכול לרשום תרופה זו למטופלים מתחת לגיל  

 לרופא.    שניתפנה   -דון בכךואתה מעוניין ל  18למטופל מתחת לגיל   את התרופהרשם אם הרופא 
  18תחת לגיל  מ   במטופלים פורטו או שהן הוחמרו,  תופעות הלוואי שאחת מ   אם הופיעהעליך לדווח לרופא שלך  

   .רסיטל  יםנוטל ה
הגיל הזו, מבחינת גדילה, התבגרות  בקבוצת    רסיטל השפעות הבטיחות הארוכות טווח של    , טרם נבדקוכמו כן

    התנהגותית. –והתפתחות קוגנטיבית 
  

 
 אינטרקציות/תגובות בין תרופתיות

ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על    אחרונה, תרופות אחרות כולל תרופותאם אתה לוקח, או אם לקחת ל 
   לרופא או לרוקח.כך 

לוואי חמורותרופות עלולות להשפיע על פעולת תרופות אחרות והדבר עלול לגרום לעיתים לתופ ספר    .תעות 
ן, כולל תרופות אחרות  ו שאתה עשוי ליטול תרופות כלשה א א או לרוקח שלך אם אתה נוטל, נטלת בעבר  לרופ

 . (" ן להשתמש ברסיטל אםיא"דיכאון )ראה בסעיף: ל

ו  ליטול אותו בן  אי-  (היפריקום פרפוראטום, תרופה צמחית לטיפול בדיכאון)  סט ג'ון וורט  כשיר הצמחי הת •
 . רסיטלעם זמנית 

אוקס • מונואמין  עם  אין    –(  MAOI)  ידאזמעכבי  זמנית  בו  אלה  תרופות  סעא)ר  רסיטלליטול  "אין  יףה   :
   אם"( רסיטללהשתמש ב 

 
 אות: ופות הבוטל אחת מבין התרספר לרופא אם אתה נ 

 )אנטיביוטיקה(. לינזוליד  •

לרופא אם אתה חש שלא בטוב    או טרמדול )לשיכוך כאבים(. יש לפנות)לטיפול במיגרנה(    סומאטריפטאן •
   .רסיטל עם אלה יחד  אתה נוטל תרופותכאשר 

 .  לטיפול בדיכאון(ת תרופו ) וטריפטופן  (טיפול במניהמניעה ו ל) יוםתי ל •

 . רסיטל, אין ליטול אותו בו זמנית עם  (פימוזיד )נוירולפטי •

   (.לטיפול בדיכאון  תרופות) דסיפראמיןואימיפרמין  •

 פול במחלת פרקינסון(.שמש לטי תרופות המכילות סלג'לין )המ •

קיבהיפלט)  זול אומפרו  לנסופרזול,  סימטידין • בכיב  פטרי)משמש    פלוקונאזול,  (ול  בזיהומים    תיים(, לטיפול 
להביא    ותל הללו עלוהתרופות  רדת הסיכון לשבץ(.  )המשמש להו  וטיקלופידין  )לטיפול בדיכאון(  פלובוקסאמין

 .בדם יטלופראםשל צלעליה ברמות 

 ריה(. מפלוקווין )לטיפול במל •

 רופיון )לטיפול בדיכאון(. בופ  •

נוגדות קרישה המשמש)משפיעות על טסיות הדם  ידועות כתרופות ה  • לטיפול או מניעה  ות  לדוגמה תרופות 
ד קרישי  היווצרות  ו  ;םשל  סטרואידיםאספירין  שאינם  דלקת  איבופרופן    (NSAIDS) נוגדי  כגון 

   ציקליים(.כאון טרייבים וכן תרופות אנטי פסיכוטיות ונגדי ד המשמשים כמשככי כא דיקלופנאקו

ההשפעה של כל אחת    .ויתר לחץ דם , מחלות לב מסוימות  , חוסם בטא המשמש לטיפול במיגרנהלולמטופרו  •
 ונה. ש  , מוחלשת אומהתרופות עלולה להיות מוגברת

 נוירולפטיות )לטיפול בסכיזופניה(.   תרופות •
 

ליטול   • נוטלאם    רסיטלאין  להן    אתה  להיות  שעשויה  תרופות  או  הלב  בקצב  בהפרעות  לטיפול  תרופות 
קצב על  תרופות  ,  הלב  השפעה  מקבוצה  כגון:  אריתמיות  אנטיIIIוקבוצה    IAאנטי  תרופות    פסיכוטיות -, 

מיקרוביאליות  -, נוגדי דיכאון טריציקליים, תרופות אנטי(רידולופהל  ,פימוזידטיאזינים,  ופנ  ה נגזרות שלמוגלד)



ספרפלוקסצין) מסוימות   תוךמוקסיפלוקסצין  ,לדוגמא  במתן  אריתרומיצין  נג -,  תרופות  פנטמידין,  ד  ורידי, 
מסוימים  (,  לופנטריןה   מיוחד בריה,  מל נוספות א  .(מיזולסטין  , אסטמיזול)אנטיהיסטמינים  שאלות  לך  יש    ם 

 עליך לפנות לרופא.  בקשר לכך
 
 

  רופה ומזוןש בת שימו
 מזון.  בליניתן ליטול את התרופה עם או  
 

 שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול  
זאת למרות שלא  מומלץ להימנע משתיית אלכוהול במהלך הטיפול  נוגדות הדיכאון,כמו לגבי כל התרופות     ,

 . רסיטלת מנטיל אה הול כתוצנצפתה עליה בהשפעה של אלכו 
 

   – ופוריות הנקה, הריון
 הריון

,  קצר לאחר הלידהד זמן  נלי כב עלול להיות סיכון מוגבר לדימום וגי   ך לתום ההריוןסמו   רסיטלאם את נוטלת  
רסיטל כדי  על הרופא או המיילדת שלך להיות מודעים לכך שאת נוטלת    .הפרעות דימוםבמיוחד אם בעברך  

 שיוכלו לייעץ לך. 
אם את בהריון, חושבת שהנך בהריון או מנסה    .ות כלשהן בתרופלפני השימוש    או ברוקח  יש להיוועץ ברופא

 ספרי לרופא. להרות, 
ב  תשתמשי  ה   רסיטלאל  בהר כאשר  לעומת ינך  בסיכון  עמו  ודנת  שלך  הרופא  עם  התייעצת  כן  אם  אלא    יון, 

   .רסיטלי כי המיילדת ו/או הרופא יודעים שאת נוטלת דא ו  התועלת בלקיחת תרופה זו.
את    עלותבשלושת החודשים האחרונים להריון, עלולה לה  במהלך ההריון ובמיוחד  לטרסי  כמו  תרופות  נטילת

.  בתינוק  עור כחלחל מראה של  לו  המהיר ה  לנשימ  הגורם (,  PPHN)  בילוד   עיקש  הסיכון ליתר לחץ דם ריאתי
אם הבחנת בסימנים אלה בתינוקך יש  הלידה.    חראהשעות הראשונות ל  24-בדרך כלל בם  סימנים אלו מופיעי

 . פאלפנות מיד למיילדת ו/או לרו
א כן  נוטלת  כמו  את  האחרונים  משך  בבמהלך    רסיטלם  ההיריון  חודשי  ללידה  שלושת  כי  עד  לדעת  עלייך 

האכלה, הקאות,    , קשייאו נמוך מידי  חום גוף גבוה  (,עוויתות)  התקפים  התופעות הבאות עלולות להופיע בילוד:
רעד,רמת   מוגברים,  רפלקסים  רפויים,  או  נוקשים  שרירים  בדם,  נמוכה  בכי  תשישותות,  רגיז,  עצבנותסוכר   ,

 אלו.  תסמינים  ראהקשיים בשינה. יש לפנות לרופא באופן מיידי אם תינוקך מ  יות או ונ ישנ   בלתי פוסק,
 הנקה

אין להניק במשך  רופא.  מניקה, עליך להיוועץ ב   הנךם  אשהן.  א או ברוקח לפני נטילת תרופות כלעצי ברופוהיו 
 לחלב.   עלולות לעבור של התרופה השימוש בתרופה, מכיוון שכמויות קטנות 

 פוריות
ציטלופראם,   כי  הראו  חיים  בבעלי  במחקרים  הפעיל  הרסיטלהחומר  את  מפחית  הזרע,  של  באופן איכות   .  

 ריות, אולם טרם נצפתה השפעה על פוריות באדם. תיאורטי, הדבר עלול להשפיע על פו
 

 נהיגה ושימוש במכונות 
, אולם אם אתה חש סחרחורת או ישנוניות  בדרך כלל אינו משפיע על היכולת לבצע פעולות יומיומיות    רסיטל

ל   בתחילת הטיפול בתרופה, בעת נהיגהעליך  זהירות  או  ברכ נקוט  או  הפעלת  ב  ות  בכל פעיל מכונות מסוכנות 
 ו. המחייבת ערנות, עד שתסמינים אלו יחלפ

 
   סיטלרמידע חשוב על חלק מהמרכיבים של  

 מידע על תכולת הנתרן 
 ן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן. תר נ  מיליגרם( 23)מילימול נתרן  1-ות מילה פחתרופה זו מכ

   . לקטוז המכיל  רסיטל
 א לפני נטילת התרופה. וועץ ברופי , ה מסוימיםישות( לסוכרים סבילות )רג -יש לך אירופא שדי ה י -לנאמר לך ע אם 
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 בהתאם להוראות הרופא. יש להשתמש בתכשיר תמיד 
 . ירתכשולאופן הטיפול בן  נוגע למינוב חעליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטו

 המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. 
 נון המקובל בדרך כלל הוא: המי

 מ"ג ליום.  40מ"ג ליום. הרופא יכול להעלות את המינון עד  20דיכאון: 
 מ"ג  20-מ"ג ליום בשבוע הראשון לטיפול ולאחר מכן העלאת המינון ל 10הפרעת חרדה: מינון התחלתי של 

 מ"ג ליום.  40את המינון עד  ת. הרופא יכול להעלו ליום
גיל  )קשישים   נדר(65מעל  המומלץ:  :  מהמינון  למחצית  הפחתה  עד    10שת  ליום.    20מ"ג  מינון  המ"ג 

 מ"ג ליום.  20 הינו מקסימליה
 מ"ג ליום.  20מטופלים עם הפרעות בתפקוד הכבד: נדרש מינון מופחת: מינון מקסימלי 

לפני  "   2    לילדים ומתבגרים. למידע נוסף ראה סעיף  סיטלראין לתת  (:  18ל  לגי מתחת  )בגרים  לדים ומתי
 . " השימוש בתרופה

 אין לעבור על המנה המומלצת. 
 

 אופן השימוש:



 פעם אחת ביום.   רסיטליש ליטול  
 ניתן לבחור כל שעה ביום לנטילת התרופה, עם מזון או בלעדיו. 

 מים.   טוע את התרופה עם מע יש לבל 
 עתה. אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבלי

לחצות את הטבלי הצורך    במידת -  20  רסיטל מיד  הניתן  אין  מיידי.  של    ע לשימוש  לעיסה  או  לגבי כתישה 
 .  ההטבלי
 .  הלגבי כתישה או לעיסה של הטבלי  ע. אין מידה אין לחצות את הטבלי - 40 רסיטל

 
 נטלת בטעות מינון גבוה יותר אם 

יתר  מינון  חל)  תסמיני  מסכניאשר  להיות  יכולים  הלב, (חיים-קם  בקצב  שינוי  פרכוסים,  סדיר,  לא  לב  קצב   :  
ראה  )חץ הדם, בחילה, סינדרום סרוטונין  , הקאות, רעד, ירידה בלחץ הדם, עליה בלאובדן הכרה ישנוניות,  

 נים מורחבים, עור כחלחל, היפרוונטילציה. אי שקט, סחרחורת, אישו  "(,ואי לו תופעות  "  4סעיף 
  תר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אם נטלת מנת י

 מופיעים לעיל. אריזת התרופה איתך, גם אם אינך חש בתסמינים ה 
 ! ללא הוראה מפורשת מרופא  אין לגרום להקאה

 
 קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל. יש להשתמש בתרופה זו בזמנים 

, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות  קצובזו בזמן  רופה  אם שכחת ליטול ת
 ביחד. 

 א. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופ
 

 משך הטיפול 
  מיידי. לאחר  השיפור אינו מושג באופן דיכאון ובמחלות דומות,  לטיפול בבדומה לתרופות אחרות המיועדות   

בתרו הטיפול  שבועותהתחלת  מספר  ויחלפו  יתכן  שתרגיש  (  שבועות  2-4כ  )  פה,  במצבך.  לפני  שיפור 
הטיפול.  עתידה להעלם בהמשך    הטיפול חולים מסוימים עלולים לחוש עליה בתחושת החרדה אשר  בתחילת 

הרופא ולא להפסיק את נטילת התרופה או לשנות את  ת התרופה על פי הוראות על נטיל להקפיד חשוב על כן
 ללא התייעצות עם הרופא.  הניטל,המינון 

 אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
ושת דקירות סיכה,  סחרחורת, תח   הפסקה פתאומית של נטילת התרופה עלולה להוביל לתסמינים הבאים: 

שינה   פעילים)הפרעות  סיוטיםחלומות  שינה,  נדודי  ח  (,,  כאבתחושת  הזעה,    רדה,  הקאות,  בחילה,  ראש, 
אי או  עצבנות  יציבות  תחושת  אי  דיסאוריינטציה,  או  בלבול  תחושת  רעד,  הפרעות    שקט,  שלשול,  רגשית, 

 . (פלפיטציות)בראייה, פעימות לב מהירות ומוגברות 
 

ת חוזרים  עם דיכאונו. חולים  דשים חו  6חות  לפדרך כלל  ך הטיפול בתרופה שונה ממוטפל למטופל, והוא במש
 ותר ואף מספר שנים. להיות מטופלים בתרופה משך זמן ארוך י עשויים 

  , תייעצות עם הרופא או הרוקחאת הטיפול בתרופה ללא הלהפסיק  במצב בריאותך, אין  גם אם חל שיפור  
למנוע הופעת  גתי כדי  רבאופן הד הפסקת הטיפול יש לעשות זאת    במידה ויוחלט על  . עלולה לחזור  מחלתך

 ופעות לוואי. ת
 

משקפיים אם הינך  שהינך נוטל תרופה. הרכב    בכל פעםהתווית והמנה    ושך! בדוקאין ליטול תרופות בח
 אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.  להם. קזקו
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ב השימוש  תרופה,  בכל  למקרא   רסיטלכמו  תיבהל  אל  מהמשתמשים.  בחלק  לוואי  לתופעות  לגרום    עלול 

 סבול מאף אחת מהן.  יתכן ולא ת  ות הלוואישימת תופע ר
מחלתך ויתכן והן יעלמו כאשר תתחיל    מינים שלתסטה עשויות להיות גם  ק מתופעות הלוואי המפורטות מחל

 לחוש שיפור בהרגשתך. 
 תופעות לוואי חמורות 

 מופיעים התסמינים הבאים :   ופא אםולפנות מיד לר ברסיטל את השימושיש להפסיק 
 . קשיי נשימה -
 . יעה או נשימההעלולה לגרום לקשיי בל לשון או הגרון נפיחות של הפנים, השפתיים, ה  -
 . (גרד חמור של העור )עם גושים מורמים -
ב מסכן חיים הידוע בשם "פיתול  נים למצ להיות תסמי  אשר עלולים קצב לב מהיר, לא סדיר, עלפון -

  (.torsades de pointesהשנתות" )
 

הת מבין  באחד  מבחין  אתה  לרופאאם  מיד  לפנות  עליך  הבאים  ייתכן  סמינים  את  ש,  להוריד  יש 
 ינון שאתה נוטל או להפסיק את הטיפול: המ

 .ביחס לעבר  יש לך התקף אפילפטי לראשונה או אם חלה עליה בתדירות ההתקפים האפילפטיים -
 אם התנהגותך משתנה ואתה חש בהתרוממות רוח או התרגשות יתר.  -
תסמינים אלו יכולים להיות   רעד או כיווץ חזק של השרירים.  ,וה , עצבנות, בלבולאם יש לך חום גב -

 )נדיר(. סרטוניןסימנים של סינדרום 
 תרמיה(.יפונל רמה נמוכה של נתרן בדם )הם להיות סימנים שם עלוליץ שריריוכיוו ל בלבו ,עייפות -



 
ות על פגיעה בעצמך, פנה מיד לרופא או לבית  א מחשבות אובדניות או מחשבבכל זמן שהו אם יש לך  

 החולים.
 
 ת לוואי נוספותותופע

 . לר ימי טיפוספלוואי הבאות הן בדרך כלל קלות וחולפות לאחר מתופעות  
 

 :(יותר ממשתמש אחד מעשרהב  מופיע) מאוד שכיחות  לוואי תופעות  
 יות ישנונ -
 קשיי שינה  -
 כאב ראש  -
 שינוי בתבנית השינה שלך  -
 ירידה בחוזק הגוף, חולשה  -
 יתר הזעת  -
 ( בתדירות גבוהה מהרגילון לעששת ולכן יש לצחצח שיניים מעלה סיכ )יובש בפה  -
 בחילה  -

 :(מטופלים10מתוך   1-יעות בעד למופ) שכיחות  לוואי   תופעות
אדישות  ירידה ברגשות,  תיאבון מופחת, אי שקט, דחף מיני מופחת, חרדה, עצבנות, בלבול, חלומות לא רגילים, 

ת, אובדן  סחרחורת, בעיות ביכולת הריכוז, מיגרנו   ,ו ברגליים בידיים א  תחושה  או קהות   עקצוץרעד,    תיה(,)אפ
ן,  בי בטכא  קאות, עצירות,שלשול, ה  ,תוםנזלת או אף ס  פיהוק,  ,דפיקות לב  ,(טיניטוס)יים  צלצול באוזנ  ון,ר זיכ

העיכו כאבי שרירי  ריור,  ל,גזים במערכת  ו  םגרד,  בזקפה  בעיות  בהגעה  ופרקים,  קושי  בגברים,  זרע  בשפיכת 
 . ירידה במשקל  דקירות בעור,לאורגזמה בנשים, עייפות, 

 : (מטופלים 100מתוך  1-מופיעות בעד ל)שכיחות  לוואי שאינןופעות  ת
איטי,  מהיר או    ונים מוגדלים, קצב לב ניה, עילפון, אישהזיות, מ , תיאבון מוגבר, תוקפנות,  (חבלות)דימום עורי  

טלת שתן, דימום מוגבר בזמן  , קשיים בההשמש  רגישות לאור   פריחה,  , נשירת שיער  ,(פריחהרפדת )סוג של  ס
 הגפיים, עליה במשקל.  המחזור, התנפחות

 : (מטופלים 1000תוך  מ  1-מופיעות בעד ל)נדירות  לוואי   תופעות
א  ל  הרגשה כללית,  בדדלקת בכ  שיעול,  פרכוסים, תנועות לא רצוניות, הפרעה בטעם, דימום,,דחף מיני מוגבר 

 . טובה
 : ל ידי מספר משתמשים()דווחו ע  תופעות ששכיחותן אינה ידועה

נוסף בסעיף  ד זמן קצר אחרי הלידה, ראה מידע  כבד  וגינלי  והריון" ימום  של    2המופיע בפרק    פוריות" , הנקה 
 העלון. 

 סיות הדםירידה בט  ;"לפני השימוש בתרופה"(  2)ראה בפרק  ל פגיעה עצמיתמחשבות אובדניות או מחשבות ע
 ,  (פריחה)רגישות יתר  לדימומים או חבלות,  המעלה סיכון טרומבוציטופניה()

  התקף ;לב לא תקין  קצב או , עוויתות ם לחולשת שריריםרמת אשלגן נמוכה בדם העלולה לגרו  :היפוקלמיה
  תנועות לא)ירים לא רגילות או שרירים נוקשים, אקתיזיה ות שר, תנוע חוסר מנוחהקת שיניים, פאניקה, חרי

התנפחות    , לחץ דם נמוך, דימום מהאף, הפרעות דימום הכוללות דימום תת עורי או מהריריות,(רצוניות
  שאינן מיניקות,בגברים ובנשים   , הפרשת חלבזקפה מכאיבה -בגברים עור או של הריריות,פתאומית של ה

מות נצפתה  ם בעצבסיכון לשבריתפקודי כבד, עליה  תוצאות לא רגילות בבדיקות,  יםסדיר  לא ים רמחזו
 , קצב לב לא רגיל. רופותל תבמטופלים הנוטלים סוג זה ש 

 
הת מקבוצת  נדירים   SSRI-רופות  במקרים  לעליה    עלולות  לדימומיםלהביא  דימום  בסיכון  כולל  או  ב,  קיבה 
א אם  ספר לרופכמו כן    או שהופיעה אצלך צואה שחורה או המוכתמת בדם.  מעיים. ספר לרופא אם הקאת דםב
 רדה, מניה או בלבול. הללו עלולים לכלול הזיות, ח   ון.אסבול מתסמינים אחרים של דיכנך ממשיך לה
 

חול  כלל תופעות הלוואי  ימיםבדרך  או שהן מטרידות,. אפות לאחר מספר  אינן חולפות  אם    ם תופעות הלוואי 
או    מתופעות  אחת מחמירה  ש הלוואי  לוואי  מתופעת  סובל  אתה  צוכאשר  עם  י לא  להתייעץ  עליך  בעלון,  נה 

 הרופא. 
 

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

  ל ע  דיווחל המקוון לטופס המפנה )www.health.gov.il (הבריאות משרד אתר של  הבית בדף שנמצא "תרופתי
 https://sideeffects.health.gov.ilאו ע"י כניסה לקישור: לוואי. תופעות

 . "אוניפארם בע"מ" , ניתן לדווח לחברת בנוסף
 
 
 
 ? את התרופה איך לאחסן. 5

של ילדים  וטווח ראייתם    ה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידםמנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופ  •
 ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. 

  

חס  התפוגה מתיי תאריך .המופיע על גבי האריזה  exp. date)אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ) •
 ליום האחרון של אותו חודש. 

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx
http://unipharm.co.il/


 

 במקום מוגן מאור. , C025  ל יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה ע  :אי אחסוןתנ •
 

כיצד תוכל להיפטר מתרופות שאין בהן  הביתית או לביוב. התייעץ עם הרוקח רופות לאשפה השליך ת אין ל •
 . בהירו לשמור על הסב אלה יעזצעדים  .צורך יותר
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 ם: הפעיל התרופה מכילה ג  נוסף על החומר
 

Microcrystalline cellulose, lactose, copovidone, pregelatinized starch, carmellose sodium LS, 
magnesium stearate, opadry (white). 

 
 תרופה ומה תוכן האריזה: כיצד נראית ה

  קיימים גדלי אריזה של   לרסיטעבור  ך מגשיות )בליסטר( אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון.  בתו  הארוז   רסיטל
 . טבליות 30או  28,14,10,7

    ווקים.מש ת ון ולא כל גדלי האריז ייתכ 
 .האחד  ןציד ם קו חציה בע לבןבצבע  ןמשני צידיה  הינן טבליות מצופות, עגולות, קמורות 20רסיטל 
 בצבע לבן.  ןות משני צידיה הינן טבליות מצופות, אובליות, קמור  40רסיטל 

 
 ת"א.  21429שם בעל הרישום: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 

 כרמל". ה "מבוא רק תעשיפא  פארם בע"מ,ני או ו: שם היצרן וכתובת
 בריאות. בהתאם להנחיות משרד ה 2021נערך במאי  

 מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 
 01 30309 22 123 :20רסיטל 
 01 30310 23 123 :40רסיטל 

 פה מיועדת לבני שני המינים. הקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרולשם הפשטות ול
 
 

 העלון לצרכן מפורסם במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות

http://www.health.gov.il  .וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל הרישום 

 ם והלקוחות שלך אשר נוטלים את התרופה בשינויים שנעשו בעלון. המטופליע את נבקש כי תייד

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

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

