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Prolia 60 mg (Denosumab) 
Solution for injection 

 
 רופא/ה נכבד/ה, רוקח/ת נכבד/ה, 

 
 תכשיר עבור הלצרכן ן בעלועדכונים  על , בעלת הרישום, מבקשת להודיעך . וי . אמג'ן אירופה בי
Prolia 60 mg . 

 
 .טקסט, קו חוצה מציין מחיקה  תוספת מציין תחתי בהודעה זו מפורטים השינויים המשמעותיים. קו

 
 ההתוויות המאושרות:

 

• Treatment of osteoporosis in postmenopausal women and in men at increased 
risk of fractures. In postmenopausal women Prolia significantly reduces the risk 
of vertebral, non-vertebral and hip fractures. 

• Treatment of bone loss associated with hormone ablation in men with prostate 
cancer at increased risk of fractures. In men with prostate cancer receiving 
hormone ablation, Prolia significantly reduces the risk of vertebral fractures. 

• Treatment of bone loss associated with long-term systemic glucocorticoid 
therapy of a daily dosage equivalent to 7.5 mg or greater of prednisone and 
expected to remain on glucocorticoids for at least 3 months  ,in adult patients at 
high risk of fracture. 

 
 
 שינויים בעלון לצרכן:ה
 
 ופה רמש בתת כיצד תש . 3
 

אזור החיצוני של  , לבטן או לכיים ירחלק העליון של הלבזריקה  פרוליה הרופא או האחות יתנו לך  
האזורים הטובים ביותר להזרקה הם החלק העליון של הירכיים שלך והבטן.   זרוע העליונה שלך. ה

 לאזור החיצוני של הזרוע העליונה שלך. המטפל שלך יכול גם להזריק 
 ... 

פרוליה. הרופא שלך או   הרופא שלך עשוי להחליט שהדבר הטוב ביותר הוא שאתה או המטפל שלך יזריקו לך
איש צוות רפואי יראו לך או למטפל שלך כיצד להשתמש בפרוליה. להוראות לגבי איך להזריק פרוליה, אנא  

   קרא את החלק המופיע בסוף העלון.
 
 
אישור  אם לתכשיר בהתכה לכנית התמידרכה לביצוע ההזרקה יכולה להתבצע גם במסגרת תוה

 משרד הבריאות. 
 

אתר משרד הבריאות, וניתן  בלפרסום במאגר התרופות ש  ונשלח נים המעודכ  ולצרכן  לרופא העלונים 
 פארמה.   מדיסוןמקומי של התרופה, חברת ה ידי פניה למפיץ -גם על לקבלם 
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