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  2018 אפריל

 רופא/ה נכבד/ה
  רוקח/ת נכבד/ת

  Coumadin 1, 2, 2.5, 5 mg, tablets התכשירשל  ולרופא לצרכן העלוןחברת תרו מבקשת להודיעכם כי 
  .נועודכ

. תוספות סומנו בצבע ובעלון לרופא בעלון לצרכן מהותייםבהודעה זו מצוינים רק הסעיפים בהם נעשו שינויים 
  .קו מחיקהב, המחיקות סומנו בצבע כחול אדום
במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:  םלמשרד הבריאות לצורך פרסומ ונשלח ניםהמעודכ ניםהעלו

www.health.gov.il על ידי פנייה לבעל הרישום: יםמודפס םוניתן לקבל  
  . 2624761מפרץ חיפה  10347, ת.ד 14בע"מ, רחוב הקיטור  תעשיה רוקחיתתרו 

  
  בברכה,

  מרינה גולדמן
  רוקחת ממונה

Coumadin 1, 2, 2.5, 5 mg, tablets  

  :מרכיב פעיל

Warfarin sodium     1, 2, 2.5, 5 mg 

  המאושרת לתכשיר:  ההתוויה

 
Coumadin is indicated for the prophylaxis and/or treatment of venous thrombosis and its extension, and 
pulmonary embolis. 
Coumadin is indicated for the prophylaxis and/or treatment of the thromboembolic complications 
associated with atrial fibrillation and/or cardiac valve replacement. 
Coumadin is indicated to reduce the risk of death, recurrent myocardial infarction, and thromboembolic 
events such as stroke or systemic embolization after myocardial infarction. 

  

  בעלון לצרכן: עדכונים

  שימוש בתרופה:הלפני  .2
  

 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:! 

 אין ליטול תוספי ויטמיןK  .יש ליטול תוספי  בזמן השימוש בתרופה מכיוון שהם מפחיתים את השפעתה

עלולה להקטין את ההשפעה   Kרק אם נרשמו על ידי רופאים מכיוון שעלייה פתאומית בצריכת ויטמין  Kויטמין 
  של וורפין.

  
 ן ספר לרופא אם: ! לפני הטיפול בקומדי

 .אתה סובל מלחץ דם גבוה מאוד שאינו נשלט על ידי תרופות  
 .אתה סובל או סבלת בעבר מכיב בקיבה או בתריסריון 
 .סבלת בעבר מדימום במערכת העיכול 
 .(הנגרם על ידי חסימה של כלי הדם במוח) לקית לאחרונה בשבץ איסכמי 
  ת פנים הלב)(דלקאתה סובל מזיהום חיידקי של קרום פנים הלב. 
  (מחלה צרברווסקולארית)אתה סובל מבעיות בזרימת הדם למוח. 
 .(תירואיד) אתה סובל מבעיות בבלוטת התריס 
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 .אתה סובל ממחלת לב חמורה, מבעיות בכבד או בכליה 
 .(טרומבופיליה) אתה סובל ממצב בריאותי הגורם לך לנטייה לקרישי דם 
  ועמידות נמוכה  ,המוגלובין הגורמת לעייפות קיצונית, קוצר נשימהאתה סובל מאנמיה (רמה נמוכה של

 בפני זיהומים).
 .אתה סובל מגידול או מסרטן 
 .קיבלת לאחרונה חבורה או שנפצעת 
  או שאינך יציב על רגליך ואתה נוטה למעוד  65אתה בסיכון גבוה יותר לדימום למשל אם אתה מעל גיל

 ולפצוע את עצמך.
 הו או לתרופה כלשהי.אתה רגיש למזון כלש 

  
ואחד המצבים הללו מתייחס אליך, ספר לרופא שלך או לרוקח לפני נטילת קומדין, שכן ייתכן ותצטרך  במידה

  להיבדק לעיתים קרובות יותר במהלך הטיפול.
  

  ! ניתוחים:
עקב הסיכון לדימום, ייתכן שיהיה צורך בהפחתת מינון לפני ניתוח דנטלי או עקירת שן. יש להפסיק את נטילת 

שעות לפני ואחרי ניתוח כאשר יש סיכון לדימום חמור. יש לספר לרופא או לרופא שיניים שלך  72הקומדין (וורפרין) 
  שהנך נוטל וורפרין.

  
 : : יש ליידע את הרופא אם אתה לוקחתרופות אשר מגבירות את השפעת התרופה

  ויטמיןK  (בתוספי תזונה או בשמן כבד בקלה): ירידה פתאומית בצריכה של ויטמיןK  עלולה להגביר את
 ההשפעה של וורפרין

  

 ! שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

אין לשתות כמויות גדולות של אלכוהול במשך  אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול בתרופה.
הטיפול בוורפרין.  צריכה אקוטית של כמות גדולה של אלכוהול עלולה לעכב את המטבוליזם של וורפרין ולהעלות 

  . ולהיפך, צריכה כבדה כרונית של אלכוהול עלולה להגביר את המטבוליזם של וורפרין.INR -את ה

  אם שכחת ליטול תרופה זו
דרך כלל לוקח את התרופה בשעות הערב ושכחת לקחת את התרופה, אם אתה נזכר לפני חצות של אם אתה ב

אותו היום, יש לקחת את המנה שנשכחה. אם השעה לאחר חצות, אין לקחת את המנה שנשכחה. קח את המנה 
  הרגילה למחרת בשעה הקבועה.

חת את התרופה כשנזכרת ולהמשיך אם אתה בדרך כלל לוקח את התרופה בבוקר ושכחת לקחת אותה, יש לק
  לפי הזמנים הרגילים.

אך אם הגיע הזמן למנה הבאה, אין לקחת את המנה שנשכחה. בשום אופן אין לקחת מנה כפולה על מנת לפצות 
  על מנה שנשכחה! 

  תרשום לעצמך שפספסת מנה.
  אם אינך בטוח מה לעשות במקרה ששכחת מנה יש לפנות לרופא.

 

  תופעות לוואי . 4

 אם:  לרופא לבית החוליםיש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד 

  ,אתה סובל מתגובה אלרגית נדירה כגון התנפחות של הפנים, הלשון, השפתיים והגרון, קושי בנשימה
 יתכן ותזדקק לטיפול רפואי דחוף. יגרד חמור בעור עם בליטות מורמות. 

  
  :    אלה אינה ידועה)(תדירות תופעות יש לפנות מיד לרופא בהופעת 
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  פריחה כואבת בעור. במקרים נדירים וורפרין יכולה לגרום לתופעות עוריות חמורות, כולל תופעה בשם
קלציפילקסיס שיכולה להתחיל בפריחה כואבת בעור, אך עלולה להוביל לסיבוכים חמורים אחרים. תופעת 

 ות כרונית.לוואי זו מתרחשת לעיתים קרובות יותר במטופלים עם מחלת כלי
 

  :רופאעדכונים בעלון ל

  
4.4 Special warnings and precautions for use 
 
Calciphylaxis 
 
Calciphylaxis is a rare syndrome of vascular calcification with cutaneous necrosis, associated 
with high mortality. The condition is mainly observed in patients with end-stage renal disease on 
dialysis or in patients with known risk factors such as protein C or S deficiency, 
hyperphosphataemia, hypercalcaemia or hypoalbuminaemia. Rare cases of calciphylaxis have 
been reported in patients taking warfarin, also in the absence of renal disease. In case 
calciphylaxis is diagnosed, appropriate treatment should be started and consideration should be 
given to stopping treatment with warfarin. 

  
Genetic information 
 
Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactase deficiency or 
glucose-galactose malabsorption should not take this medicine. 
 
 
4.7 Effects on ability to drive and use machines 
None Warfarin has no influence on the ability to drive and use machines. 
 
4.8 Undesirable effects 
The following adverse reactions are classified by system organ class and ranked under heading 
of frequency using 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) and not 
known – cannot be estimated from the available data 
 
MedDRA sSystem organ class Frequency Adverse Reaction 

 

Infections and infestations Not known Fever 

Immune system disorders Not known Hypersensitivity 

Nervous system disorders  Not known Cerebral haemorrhage; 
Cerebral subdural haematoma 

Vascular disorders Not known Haemorrhage 

Respiratory, thoracic and 
mediastinal disorders 

Not known 
Haemothorax, epistaxis 

Gastrointestinal disorders Not known Gastroinestinal haemorrhage, 
rectal haemorrhage, 
haematemesis; pancreatitis; 
diarrhoea; nausea; vomiting; 
melaena 

Hepatobiliary disorders Not known Jaundice; hepatic dysfunction 
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Skin and subcutaneous 
disorders 

Not known Rash; alopecia; purpura; 'purple 
toes' syndrome; erythematous 
swollen skin patches leading to 
ecchymosis, infarction and skin 
necrosis; calciphylaxis 

Renal and Urinary disorders Not known Haematuria 

Investigations Not known Unexplained drop in 
haematocrit; haemoglobin 
decreased 

 
 

  


