
      רופארופארופאבטיחות(  בעלון לבטיחות(  בעלון לבטיחות(  בעלון למידע מידע מידע    החמרה  )החמרה  )החמרה  )הודעה על הודעה על הודעה על 
 
 71.4.52:  תאריך 

  Seroquel XR 50, 150, 200, 300 and 400mg  :באנגלית תכשיר שם

 : רישום מספר
 141893197300 :ג טבליות"מ XR 05סרוקואל 

 072793379655 :ג טבליות"מ XR 005סרוקואל 

 141903197400 :ג טבליות"מ XR 655סרוקואל 

 141913197500 :ג טבליות"מ XR 355סרוקואל 

 141923197600                :ג טבליות"מ XR 755סרוקואל 

  מ"בע( ישראל) אסטרהזניקה :הרישום בעל שם

 
 

 פרטים על השינוי/ים המבוקש/ים 
 

 פרק בעלון
 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש

   עלון לרופאב

4.4 Special 
warnings and 
precautions for 
use 
 

 

 

 

 

 

 

Misuse and abuse 
Cases of misuse and abuse have been reported. Caution may be needed when 
prescribing quetiapine to patients with a history of alcohol or drug abuse. 

 

 

 



   
  

4.5 Interactions 
with other 

medicinal 
products and 
other forms of 

interaction 

 

 

 

4.8 Undesirable 
effects  

 

  

  

 

  

 

 

  

  

   

Exacerbation of pre-existing diabetes Uncommon 
Neutropenia Uncommon 

 

   בעלון לצרכןבעלון לצרכןבעלון לצרכן

 פרטים על השינוי/ים המבוקש/ים
 טקסט חדש נוכחי טקסט פרק בעלון



אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש 

לפני נטילת התרופה, יש בסרוקוואל 
 לידע את הרופא אם:

 

  

 אשר יכלה הייתה להיגרם או יכולה ) .נמוכה לבנים דם תאי בעבר ספירת היתה לך

 (.ות אחרותמשמוש בתרופהיתה לא להיגרם כתוצאה 

 קצב הפרעות ב כגון, אתה או מישהו מבני משפחתך סובל או סבל בעבר מבעיות בלב

דלקת  וא   שריר הלבשל  חולשה, , ג.ק.מוארך בבדיקת א QTממצא של  ,לב

 .לבאו אם הנך נוטל תרופות המשפיעות על קצב ה בלב

 נקרא דום )מצב של הפסקות נשימה קצרות בעת שינת הלילה  :יש לך או היה לך

ואתה נוטל תרופות אשר מאטות את הפעילות הרגילה של (.אפנאיה -נשימה

 (.תרופות הרגעה.)המוח

  לתרופותהול או והיסטוריה של התמכרות לאלכיש לך 

 

 

 
ידע את הרופא באופן מיידי אם הינך 

 :חש ב
 

 

  

את הרופא הורב אלא אין לפסיק את הטיפול בתרופה אף אם אתה חש הטבה במצבך   מינון

 .בלבד

 בסרוקול  כל עוד אתה מטופל אין לשתות מיץ אשכוליותXR. 

  קחול אתהקשיש יתכן שהרופא ישנה את  מינון התרופה ש הנךאם. 

 לוקח אתהסובל מבעיות כבד יתכן שהרופא ישנה את  מינון התרופה ש הנךאם 

 תופעות לוואי
צהבת הצהבת העור ולובן 

 העניים
 דלקת הכבד

 עליה בשכיחות

 או החמרה בסכרת קיימת ,כרתוס התפתחות. 

  (עלול לגרום לנפילות)התעלפות 

  בכמות של תאי דם אדומיםירידה. 



 בכמות של נתרן בדם ירידה. 

 תופעות לוואי נדירות

 עליה ברמות קראטינין פוספוקינאז בדם 

 

 
 
 
 


