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 ____פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ_ שם בעל הרישום

 טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד !
 
 

 ות המבוקשההחמרות 
 

 פרק בעלון
 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש

 כאון וחרדהיתרופות נוגדות ד  - הקדמה
מעלות את הסיכון להתנהגות 
ומחשבות אובדניות בילדים, 

מבוגרים צעירים עד במתבגרים וב
 .52גיל 

עם תחילת הטיפול בתרופה, על 
הגילאים   המטופלים בכל

וקרוביהם לעקוב אחר שינויים 
 החמרת :גותיים כגוןהתנה

 ת,אובדניו מחשבות, הדיכאון

 .תוקפנות וכדומה

במידה וחלים שינויים כגון אלה, 
 יש לפנות מיד לרופא.

 
לפני שימוש .2

 בתכשיר
 אין להשתמש בתרופה אם:

... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פנה לרופא לייעוץ רפואי כיצד להתחיל 

 טיפול בפבוקסיל לאחר הפסקת

 .MAOI-הטיפול ב 

 ל טיזנידין. תרופה זו נוטאתה  -

 שרירים. בדרך כלל להרפייתמשמשת 

 אתה נוטל תרופה המכילה את -

  .Ramelteonהחומר הפעיל  

  אין ליטול פבוקסיל יחד עם טרפנאדין. -

... 

 

 אין להשתמש בתרופה אם:
... 

ול בפבוקסיל לפחות יש להתחיל טיפ

לאחר הפסקת נטילת תרופה  שבועיים

אז דמקבוצת מעכבי מונואמינאוקסי

 .(irreversible)בלתי הפיכים 

זאת, ניתן להתחיל טיפול בפבוקסיל  עם

ביום שלאחר הפסקת טיפול במעכבי 

 אז הפיכים דמונואמינאוקסי

(reversible)   .במקרים מסויימים

ד לינזוליבחריגים, ניתן להשתמש 

 (MAOI)אנטיביוטיקה שהיא גם 

אך תחת השגחה  ,מקביל לפבוקסילב

פנה לרופא לייעוץ  צמודה של הרופא.

רפואי כיצד להתחיל טיפול בפבוקסיל 

 .MAOI-לאחר הפסקת הטיפול ב

נוטל טיזנידין. תרופה זו משמשת אתה  -

 שרירים. בדרך כלל להרפיית

אתה נוטל תרופה המכילה את החומר  -

  .teonRamelהפעיל 

  אין ליטול פבוקסיל יחד עם טרפנאדין. -

... 

 



לפני הטיפול בפבוקסיל, היוועץ 

 :רופא אםב

... 

  חווית אי פעם מאניה )תחושה של

 יתר(. ריגושו יכולות-כל ,התעלות
... 

של חוסר  התחוש תה עלול לחוותא

חוסר יכולת לשבת או למשל מנוחה 

או  )אקאתיזיה(לעמוד בשקט 

שתופעות אלו עלולות להתגבר 

בשבועות הראשונים לטיפול. 

תופעות אלו לרוב יחלפו כאשר 

יש  תתחיל השפעת פבוקסיל.

עם הופעת  מידלהיוועץ ברופא 

יתכן שיש צורך בשינוי תסמינים אלו. 

 המינון.

 

 

 

... 

 
מחשבות אובדניות והחמרת הדיכאון  -

 :או החרדה

... 

אם היו  ייתכן ומחשבות אלו יתגברו

או אם  לך מחשבות אובדניות בעבר

אתה מבוגר צעיר. מחקרים הראו 

עלייה בסיכון להתאבדות במבוגרים 

שטופלו בנוגדי  52-שגילם פחות מ

דיכאון לטיפול במצבים 

אתה חש שהורע אם  פסיכיאטריים.

על פגיעה  בך או מתחיל לחשובמצ

פנה מיד בעצמך או על התאבדות, 

לרופא או לחדר המיון של בית 

 החולים.

פנה  ,אתה חש במצוקה נפשיתאם 

 מיד לרופא.

... 

 

 

 

 81בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 

נצפתה תרופה זו,  לקחושנים אשר 

תופעות לוואי כגון ניסיון עליה ב

 ינותהתאבדות, מחשבות אובדניות ועו

למרות זאת, הרופא שלך יכול לרשום 

לך תרופה זו כאשר הוא חושב שהיא 

  לטובתך.

לפני הטיפול בפבוקסיל, היוועץ 

 :רופא אםב

... 

  חווית אי פעם מאניה )תחושה של

 יתר(. ריגוש או יכולות-כל ,התעלות

... 

כמו של חוסר מנוחה  ותתחושלעיתים 

למשל חוסר יכולת לשבת או לעמוד 

עלולות  בשקט )אקאתיזיה(

במהלך  תגבראו לה להתרחש

הראשונים לטיפול, עד  השבועות

כאונית יד יאשר ההשפעה האנט

הגדלת המינון  .מתחילה לפעול

 לגרום להחמרה בתופעות העלול

או שתופעות אלו עלולות  אלו.

להתגבר בשבועות הראשונים 

ו לרוב יחלפו לטיפול. תופעות אל

  כאשר תתחיל השפעת פבוקסיל.

 

... 

 

ת הדיכאון מחשבות אובדניות והחמר -

 :או החרדה

... 

אם הסבירות למחשבות אלו עולה  

או של היו לך מחשבות אובדניות 

או אם אתה  בעבר פגיעה עצמית

מבוגר צעיר. מחקרים הראו עלייה 

בסיכון להתאבדות במבוגרים שגילם 

שטופלו בנוגדי  52 52-פחות מ

דיכאון לטיפול במצבים 

שהורע  אתה חשפסיכיאטריים. אם 

יש לך  תחיל לחשובמ מצבך או

על פגיעה בעצמך או על  מחשבות

פנה מיד לרופא או התאבדות, 

 לחדר המיון של בית החולים.

אתה  אתה חש במצוקה נפשיתאם 

 ,חווה מחשבות או חוויות מטרידות

 פנה מיד לרופא.

... 

 

 81בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 

קיים תרופה זו, נוטלים שנים אשר 

לוואי כגון ניסיון תופעות סיכון מוגבר ל

 התאבדות, מחשבות אובדניות ועוינות

כמו תוקפנות, התנהגות התנגדותית 

למרות זאת, הרופא שלך יכול  .וכעס

לרשום לך תרופה זו כאשר הוא חושב 



 

... 

 לקחת אם או, לוקח אתה אם

 כולל אחרות תרופות, לאחרונה

, תזונה תוספיו מרשם ללא תרופות

 על פרויטמינים  ותוספים צמחיים, ס

 ,לרוקח לרופא או כך
... 
 
 
 
 
 
 
 
 או כל תרופה, פרין, קומדיןרוו 

 חרת נגד קרישת דם.א
 
 
 
 

 הריון והנקה

מחקרים בבעלי חיים הראו כי 

באיכות הזרע. באופן  תפבוקסיל פוגע

תיאורטי, הדבר יכול להשפיע על 

הפוריות בבני אדם אולם הדבר טרם 

 .נבדק

אין להשתמש בפבוקסיל אם את 

)אלא אם הרופא  או מניקהבהריון 

שלך הנחה אותך אחרת והחליט 

  שהטיפול הכרחי(.

... 

 

 

 

 

 

 

 

במקרה ונטלת פבוקסיל בהריון, 

חודשי ההריון האחרונים,  3-במיוחד ב

לגרום תרופות כמו פבוקסיל עלולות 

הנקרא יתר לחץ מצב חמור בתינוקות 

ביילוד, הגורם  ריאתי מתמשך דם

לנשימה מהירה ומראה כחלחל. 

 52תוך  חולפיםתסמינים אלו לרוב 

שעות לאחר הלידה. אם את מבחינה 

תופעות אלו, פני לאחות או לרופא ב

 מיד.

אין להפסיק את הטיפול בפבוקסיל 

 3-בבת אחת. אם נטלת פבוקסיל ב

 שהיא לטובתך.

... 

 לקחת אם או, לוקח אתה אם

 כולל אחרות תרופות, לאחרונה

, תזונה תוספיו מרשם ללא תרופות

 על פרוספים צמחיים, סויטמינים  ות

 ,לרוקח לרופא או כך

... 

 סילדנאפיל (sildenafil)  לטיפול

 באין אונות.

 

... 

 

 ניקומלון , פרין, קומדיןרוו

)nicoumalone( או כל תרופה 

 אחרת נגד קרישת דם.

 

... 

 הריון והנקה

אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ 

 .לפני תחילת השימוש ברופא

פבוקסיל ימוש בבנוגע לש הניסיון

אין  מוגבל.הינו הריון במשך ה

להשתמש בפבוקסיל אם את בהריון 

)אלא אם הרופא שלך  או מניקה

הנחה אותך אחרת והחליט 

אם הינך נוטלת שהטיפול הכרחי(. 

יש להיוועץ   הריון נתפבוקסיל ומתכנ

ברופא אשר יחליט אם יש צורך 

 בתרופה חלופית.

... 

פא אם הרו/או ו האחותיש ליידע את 

במקרה ונטלת  הינך נוטלת פבוקסיל.

חודשי  3-פבוקסיל בהריון, במיוחד ב

ההריון האחרונים, תרופות כמו 

להעלות את הסיכון פבוקסיל עלולות 

הנקרא יתר למצב חמור בתינוקות  

 ביילוד ריאתי מתמשך לחץ דם

(PPHN)לנשימה מהירה  , הגורם

ומראה כחלחל. תסמינים אלו לרוב 

שעות לאחר  52תוך  יםמתחיל חולפים

הלידה. אם את מבחינה בתופעות 

 אלו, פני לאחות או לרופא מיד.

אין להפסיק את הטיפול 

בפבוקסיל בבת אחת. אם נטלת 

חודשי ההריון  3-פבוקסיל ב

ייתכן והתינוק יחווה  ניםהאחרו

מעבר לבעיות  נוספיםתסמינים 



ייתכן  ניםחודשי ההריון האחרו

והתינוק יחווה תסמינים כגון: בעיות 

התינוק בשינה או בהאכלה, ייתכן ש

 חם מדי או קר מדי,  יהיה

... 
 

כגון:  נשימה או עור כחלחל

כן בעיות בשינה או בהאכלה, יית

חם מדי או קר  התינוק יהיהש

 ,הקאותמדי, 

... 

 

כיצד תשתמש .3
 בתכשיר?

... ... 
ינחה אותך להמשיך יתכן שהרופא 

חודשים בכדי לוודא  6 בטיפול לפחות

 שהטיפול הושלם.

... 
 

 . על רקע צהובות ההחמרות המבוקשות  העלון, שבו מסומנמצ"ב 
. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום שונהצבע ( בבעלוןשינויים שאינם בגדר החמרות סומנו )

 הטקסט.
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 ההחמרות המבוקשות 

 
 פרק בעלון

 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש

3.Pharmaceutical 
Form 

 

… 
 

… 

WARNING: SUICIDAL 

THOUGHTS AND BEHAVIORS 

Antidepressants increased the risk of 

suicidal thoughts and behavior in 

children, adolescents, and young 

adults in short-term studies. These 

studies did not show an increase in 

the risk of suicidal thoughts and 

behavior with antidepressant use in 

patients over age 25; there was a 

reduction in risk with antidepressant 

use in patients aged 65 and older [see 

Warnings and Precautions (4.4)].  

In patients of all ages who are started 

on antidepressant therapy monitor 

closely for clinical worsening and 

emergence of suicidal thoughts and 

behaviors. Advise families and 

caregivers of the need for close 

observation and communication with 

the prescriber [see Warnings and 

Precautions (4.4)].  

… 
 

4.3 Contraindications ... 

 
 
 
 
 
At least one week should elapse 
between discontinuation of 
fluvoxamine and initiation of therapy 
with any MAOI.  

Hypersensitivity to the active 
substance or to any of the excipients.  

... 

See section 4.4 for precautions in the 
exceptional case linezolid needs to 
be given in combination with 
fluvoxamine. 
 
At least one week should elapse 
between discontinuation of 
fluvoxamine and initiation of therapy 
with any MAOI.  

Hypersensitivity to the active 
substance or to any of the excipients.  



 
Favoxil should not be administrated in 
combination with Ramelteon. 
... 

 
Favoxil should not be administrated 
in combination with Ramelteon. 
... 

4.4. Special warnings 

 and precautions 
 for use 

... 

 
A meta-analysis of placebo-controlled 
clinical trials of antidepressant drugs 
in adult patients with psychiatric 
disorders showed an increased risk of 
suicidal behavior with antidepressants 
compared to placebo in patients less 
than 24 years old. 
... 

Nervous system disorders  
... 

. 

... 

Young adults (ages 18 to 25 years) 
A meta-analysis of placebo-controlled 
clinical trials of antidepressant drugs 
in adult patients with psychiatric 
disorders showed an increased risk 
of suicidal behavior with 
antidepressants compared to placebo 
in patients less than 25 years old. 
... 

Nervous system disorders  
... 

In exceptional circumstances, 
linezolid (an antibiotic which is a 
reversible relatively weak 
nonselective MAOI) can be given in 
combination with fluvoxamine 
provided that there are facilities for 
close observation and management 
of symptoms of serotonin syndrome 
and monitoring of blood pressure 
(see section 4.3 and 4.5). If 
symptoms occur, physicians should 
consider discontinuing one or both 
agents. 
 

4.5. Interaction with 

other medicinal 

products and 

other forms of 

interaction 

 

... 

 
Fluvoxamine should not be used in 
combination with MAOIs, (see also 
section 4.3 Contraindications 
... 
 
 
 
 
 

An increase in previously stable 
plasma levels of those tricyclic 
antidepressants (e.g. clomipramine, 
imipramine, amitriptyline) and 
neuroleptics (e.g. clozapine and 
olanzapine) 

... 

Monoamine oxidase inhibitors 
Fluvoxamine should not be used in 
combination with MAOIs, including 
linezolid, due to risk of serotonin 
syndrome (see also section 4.3 
Contraindications and section 4.4 
Special warnings and precautions for 
use ). 
... 

An increase in previously stable 
plasma levels of those tricyclic 
antidepressants (e.g. clomipramine, 
imipramine, amitriptyline) and 
neuroleptics (e.g. clozapine and 
olanzapine, quetiapine) 

4.8 Undesirable 

effects 

 

… 
 
 
Blood and lymphatic system 
disorders: Haemorrhage (e.g. 
gastrointestinal haemorrhage, 
ecchymosis, and purpura). 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 
 
 

MedDra system 
organ class  

Frequency not 
known 

Vascular 
disorders 

Haemorrhage (e.g. 
gastrointestinal 
haemorrhage, 
gynaecological 
haemorrhage,  
ecchymosis, and 
purpura) 

 
... 
 
 



MedDra 
system 
organ class 

Rare Frequency 
not known 

 Bone 

fractures ** 
 

 
… 

MedDra 
system 
organ class 

Rare Frequency 
not known 

 Bone 

fractures ** 
Bone 

fractures ** 

 
... 
 

5.2 Pharmacokinetic 

properties 

Metabolism 
… 
The other metabolites are not 
expected to be pharmacologically 
active. Fluvoxamine is a potent 
inhibitor of CYP1A2 and a moderate 
inhibitor of CYP2C and CYP3A4.   
with only marginal inhibitory effects on 
CYP2D6.  

Metabolism 
... 

The other metabolites are not 
expected to be pharmacologically 
active. Fluvoxamine is a potent 
inhibitor of CYP1A2 and CYP2C19.   
A moderate inhibition was found for 
CYP2C9, CYP2D6 and CYP3A4. 
 

5.3 Preclinical 

safety data 

Fertility and reproductive toxicity 
... 
Animal studies on male and female 
fertility revealed reduction of mating 
performance, decreased sperm count, 
and fertility index and increased ovary 
weights at levels higher than human 
exposure. 
... 
 

Fertility and reproductive toxicity 
... 
Animal studies on male and female 
fertility revealed reduction of mating 
performance, decreased sperm 
count, and fertility index and 
increased ovary weights at levels 
higher than human exposure. 
The effects were observed at 
exposures >two-fold higher than 
exposures at the maximum 
therapeutic dose. As there is no 
safety margin between exposure at 
the NOAEL in the reproductive 
studies and the exposure at the 
maximum therapeutic dose a risk to 
patients cannot be ruled out. 
... 
 

 . מצ"ב העלון, שבו מסומנות ההחמרות המבוקשות  על רקע צהוב
( בצבע שונה. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום בעלוןשינויים שאינם בגדר החמרות סומנו )

 הטקסט.
 


