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 ! החמרות בלבדטופס זה מיועד לפרוט ה
 

 ההחמרות המבוקשות

 
 וןפרק בעל

 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש

4.8 
Undesirable 
effects 

…. 
Tabulated summary of adverse reactions 

Adverse reactions reported during the first six 

months of two pooled pivotal Phase III trials of 

6 and 12 months duration are listed by 

MedDRA system organ class (Table 1). Within 

each system organ class, the adverse reactions 

are ranked by frequency, with the most frequent 

reactions first. Within each frequency grouping, 

adverse reactions are presented in order of 

decreasing seriousness. In addition, the 

corresponding frequency category for each 

adverse reaction is based on the following 

convention: very common (≥1/10); common 

(≥1/100 to <1/10); uncommon (≥1/1,000 to 

<1/100); rare (≥1/10,000 to <1/1,000); very rare 

(<1/10,000); not known (cannot be estimated 

from the available data). 

 

 

Table 1 Adverse reactions reported 

in the pooled 6-month 

database 

 

…. 
Adverse reactions Frequency category 

Respiratory, thoracic 

and mediastinal 

disorders 

 

 

Sinus congestion 

Productive cough 

Throat irritation 

Epistaxis 

Paradoxical 

bronchospasm
2)

  

…… 

 

Uncommon 

Uncommon 

Uncommon 

Uncommon 

Unknown 

 

Uncommon 

2) Reports have been received from post-approval 

marketing experience in association with the use of Seebri 

Breezhaler. These were reported voluntarily from a 
population of uncertain size, and it is therefore not always 

possible to reliably estimate the frequency or establish a 

causal relationship to drug exposure. Therefore the 
frequency was calculated from clinical trial experience. 

 

…. 

…. 
Tabulated summary of adverse reactions 

Adverse reactions reported during the first 

six months of two pooled pivotal Phase III 

trials of 6 and 12 months duration are listed 

by MedDRA system organ class (Table 1). 

Within each system organ class, the adverse 

reactions are ranked by frequency, with the 

most frequent reactions first. Within each 

frequency grouping, adverse reactions are 

presented in order of decreasing seriousness. 

In addition, the corresponding frequency 

category for each adverse reaction is based 

on the following convention: very common 

(≥1/10); common (≥1/100 to <1/10); 

uncommon (≥1/1,000 to <1/100); rare 

(≥1/10,000 to <1/1,000); very rare 

(<1/10,000); not known (cannot be estimated 

from the available data). 

 

Table 2 Adverse reactions 

reported in the pooled 6-

month database 

 

…. 
Adverse reactions Frequency category 

Respiratory, thoracic 

and mediastinal 

disorders 

 

 

Sinus congestion 

Productive cough 

Throat irritation 

Epistaxis 

Paradoxical 

bronchospasm
2)

  

Dysphonia
2)

  

…… 

Uncommon 

Uncommon 

Uncommon 

Uncommon 

Unknown 

 

Uncommon 

2) Reports have been received from post-approval 

marketing experience in association with the use of 
Seebri Breezhaler. These were reported voluntarily from 

a population of uncertain size, and it is therefore not 

always possible to reliably estimate the frequency or 
establish a causal relationship to drug exposure. 

Therefore the frequency was calculated from clinical 

trial experience. 

…. 
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 שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום:

Seebri Breezhaler 50mcg (33751) 

 .Novartis Israel Ltd              :שם בעל הרישום

 טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד !

 ההחמרות המבוקשות

 טקסט חדש ט נוכחיטקס פרק בעלון

 .... תופעות לוואי. 4
תופעות לוואי לא שכיחות )עשויות 

 אנשים(:  111מכל  1להשפיע על עד 
נוחות בבטן לאחר ארוחה -אי

דיספפסיה(; )סימפטום אפשרי של 
עששת בשיניים; כאב בגפיים )למשל 

בזרועות או ברגליים(; כאב 
בשרירים, בעצמות או במפרקים של 

החזה; פריחה; עייפות; חולשה; 
הרגשת לחץ או כאב בלחיים ובמצח 

)סימפטומים אפשריים לגודש 
בסינוסים(; שיעול עם ליחה; גירוי 

בגרון; דימום מהאף; השתנה תכופה 
ומים אפשריים סימפטוכואבת )

לדלקת בשלפוחית השתן(; קושי 
וכאב במתן שתן; הלמות לב; חוסר 

 .גרד ;תחושה 
...  

.... 
תופעות לוואי לא שכיחות )עשויות להשפיע על עד 

 אנשים(:  111מכל  1
נוחות בבטן לאחר ארוחה )סימפטום אפשרי -אי

של דיספפסיה(; עששת בשיניים; כאב בגפיים 
יים(; כאב בשרירים, )למשל בזרועות או ברגל

בעצמות או במפרקים של החזה; פריחה; עייפות; 
חולשה; הרגשת לחץ או כאב בלחיים ובמצח 

)סימפטומים אפשריים לגודש בסינוסים(; שיעול 
עם ליחה; גירוי בגרון; דימום מהאף; השתנה 

סימפטומים אפשריים לדלקת תכופה וכואבת )
מות בשלפוחית השתן(; קושי וכאב במתן שתן; הל

  .)צרידות( ינוי בקולש ;גרד ;לב; חוסר תחושה 
.... 

 

 
 


