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 7142325: אישור העלון  תאריך

 Relenza: שם תכשיר באנגלית

 44763-44-331 ם:מספר הרישו 

 GlaxoSmithKline (ISRAEL) Ltd  : שם בעל הרישום

 
 טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד !

   בעלון לרופאבעלון לרופאבעלון לרופא
 ההחמרות המבוקשות

 טקסט חדש טקסט נוכחי פרק בעלון

ADVERSE 

REACTIONS 
 
 

Neurologic: Seizures. 
 

Neurologic: Seizures. Vasovagal-like 

episodes have been reported shortly 

following inhalation of zanamivir. 
 

Skin: Facial Edema, Rash, 

including serious cutaneous 

reactions (see PRECAUTIONS). 

 
 

Skin: Facial edema; rash, including serious 

cutaneous reactions (e.g., erythema 

multiforme, Stevens-Johnson syndrome, 

toxic epidermal necrolysis); urticaria [see 

Warnings and Precautions (5.2)]  
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 3314236: תאריך

 Relenza: שם תכשיר באנגלית
 44763-44-331 ם:מספר הרישו

 Ltd) ISRAEL( GlaxoSmithKline  :שם בעל הרישום 
 טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד !

   בעלון לצרכןבעלון לצרכןבעלון לצרכן
 ההחמרות המבוקשות 

 טקסט חדש טקסט נוכחי פרק בעלון
 לפני שימוש בתרופה

 
אם הנך מרגיש בקוצר נשימה, 
ציפצופים או כל שינוי אחר 
במערכת הנשימה לאחר נטילת 

 התרופה, 
י \י ליטול רלנזה ופנה\הפסק

 מיד לרופא .
 

 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
 לפני הטיפול ברלנזה, ספר לרופא אם:

 
חלק מהמטופלים חוו עווית סימפונות )צפצופים( או 

ורות כאשר הם השתמשו ברלנזה. בעיות נשימה חמ
וב המטופלים, אך לא כולם סבלו בעבר מאסטמה או ר

ממחלת ריאות חסימתית כרונית. רלנזה לא הוכחה 
באנשים עם מחלות אלה.  שפעתכמקצרת את משך ה

בגלל הסיכון לתופעות לוואי, ובגלל שלא הוכח כי היא 
עוזרת להם, רלנזה אינה מומלצת לאנשים עם מחלת 

כרונית כגון אסטמה או מחלת ריאות נשימה 
 חסימתית כרונית.

... 
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