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2018 נובמבר  
 רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,

       
 התכשיר :  ןאות אישר את העדכונים הבאים בעלומשרד הברי

 
Remsima 100mg 

  מ"ג 100רמסימה 
 

Infliximab 100mg  פעיל: חומר  
--------------------------------------------------------------------------------------  

 התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:
* Rheumatoid arthritis: 
Remsima, in combination with methotrexate, is indicated for the reduction of signs and symptoms as 
well as 
the improvement in physical function in: 
• adult patients with active disease when the response to disease modifying antirheumatic drugs 
(DMARDs),including methotrexate, has been inadequate. 
• adult patients with severe, active and progressive disease not previously treated with methotrexate or 
other DMARDs. 
In these patient populations, a reduction in the rate of the progression of joint damage, as measured by 
X ray,has been demonstrated. 
* Ankylosing spondylitis: 
Remsima is indicated for treatment of severe, active ankylosing spondylitis, in adult patients who have 
responded inadequately to conventional therapy. 
* Psoriatic arthritis: 
Remsima is indicated for treatment of active and progressive psoriatic arthritis in adult patients when 
the response to previous DMARD therapy has been inadequate. 
* Remsima should be administered: 
• in combination with methotrexate 
• or alone in patients who show intolerance to methotrexate or for whom methotrexate is 
contraindicated. 
Infliximab has been shown to improve physical function in patients with psoriatic arthritis, and to reduce 
the rate of progression of peripheral joint damage as measured by X ray in patients with polyarticular 
symmetrical subtypes of the disease. 
* Psoriasis: 
Remsima is indicated for treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adult patients who failed 
to respond to, or who have a contraindication to, or are intolerant to other systemic therapy including 
cyclosporine, methotrexate or psoralen ultra-violet A (PUVA) 
* Adult Crohn’s disease 
Remsima is indicated for treatment : 
• of moderately to severely active Crohn’s disease, in adult patients who have not responded despite a 
full and adequate course of therapy with a corticosteroid and/or an immunosuppressant; or who are 
intolerant to or have medical contraindications for such therapies. 
• treatment of fistulising, active Crohn’s disease, in adult patients who have not responded despite a full 
and adequate course of therapy with conventional treatment (including antibiotics, drainage and 
immunosuppressive therapy). 
* Ulcerative colitis 
• Remsima is indicated for treatment of moderately to severely active ulcerative colitis in adult patients 
who have had an inadequate response to conventional therapy including corticosteroids and 6 
mercaptopurine (6 MP) or azathioprine (AZA), or who are intolerant to or have medical contraindications 
for such therapies. 
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 ברצוננו להודיע שעלוני התכשיר הנדון עודכנו בסעיפים המפורטים מטה.
 ומסומנים ברקע צהוב רק שינויים אשר מהווים החמרה או שינוי מהותי. מצויניםבהודעה זו 

 .בעלון בוצעו שינויים נוספים שאינם מהווים החמרה 
 

לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות  הועבר העלון לצרכן
http://www.health.gov.il  ,וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת פריגו ישראל 

 .03-5773700בטלפון: 
 
 

 בברכה,
 פריגו ישראל סוכנויות בע"מ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.health.gov.il/
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 בעלון לצרכן:העיקריים עדכונים להלן ה
 

 לפני השימוש בתרופה .2
 

....... 
 

 תגובות אלרגיות:
 ותאו מסכנ ותמתגובות אלו היו חמור חלק חוו תגובות אלרגיות. קסימאבאינפליחלק מהמטופלים ב •

מנים יהס ש במהלך הטיפול ברמסימה או זמן קצר לאחר מכן.רחחיים. תגובות אלו יכולות להת
ומגרד על העור), לחץ דם גבוה או נמוך, קשיים  בולטנגע אדום, סרפדת (לתגובה אלרגית כוללים 

 רמורת או איבוד הכרה.צמ, בנשימה, חום, כאב בחזה

 ספר לרופא מיד אם אתה חווה אחד מהסימנים הנ"ל במהלך או לאחר כמה שעות מקבלת הטיפול. •

לתת לך תרופות לטיפול בתגובה יכול להיות שהרופא יצטרך לעצור או להשהות את הטיפול ו •
כגון , יכול להיות שהרופא יצטרך לתת לך תרופות מתן האינפוזיה הבאה,ב בנוסף האלרגית.

 אינפוזיה.הני קבלת פאנטיהיסטמין ופאראצטמול ל

התגובה . מאוחרת אלרגיתחוו תגובה  אינפליקסימאב, חלק מהמטופלים אשר טופלו בבנוסף •
. ספר לרופא שלך מיד אם אינפליקסימאבימים לאחר קבלת טיפול ב 12עד  3התרחשה המאוחרת 

הכוללים חום, כאב שרירים רמסימה מאוחרת ל אתה חווה אחד מהסימנים הבאים לתגובה אלרגית
  .נפחות הפנים והידיים, כאב ראש, קשיים בבליעה או כאב גרוןתקים, פריחה, האו מפר

..... 

 )B(הפטיטיס  Bנגיף צהבת מסוג 
או  Bטיס פטיההנגיף ספר לרופא שלך אם אתה נשא של לפני שאתה מקבל את הטיפול ברמסימה  •

, לפני שאתה מקבל את אתה סובל או סבלת מהמחלה בעבר.Bפטיטיס המ אי פעם סבלתאם 
 .הטיפול ברמסימה

..... 
 
יכול להיות שהרופא ,B סישל הפטיט) (התפתחות חוזרת של מחלה פעילה אקטיבציה  -חווית רהאם  •

ויראלי -אנטי לתת לך תרופת כגון טיפושלך יצטרך להפסיק את הטיפול שלך ברמסימה ויצטרך ל
  .אפקטיבי עם טיפול תומך

 
 בעיות בכבד 

 פיתחו בעיות כבד חמורות. אינפליקסימאבמטופלים בחלק מהמטופלים אשר  •
(עור ועיניים הופכים לצהובים), שתן בצבע חום שחור, עייפות ספר לרופא שלך אם חווית צהבת  •

   ).ימין של הבטן (כאב בטני בצד ימיןאו כאב בצד  חמורה), תשישותקיצונית (
 

 בעיות דמויות לופוס
 של לופוס. סימפטומים דמויישהם  סימפטומיםחלק מהמטופלים פתחו  •
, יכול להיות שהרופא יחליט להפסיק את הטיפול שלך אם אתה מפתח אחד מהסימפטומים הבאים  •

בלחיים או  נשימה, פריחה, כאב במפרק, קוצר אי נוחות בחזה או כאב שאינו מפסיק ברמסימה:
  .בזרועות שמחמירה בשמש

 
...... 
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 בעיות בדם

 להילחםה , הגוף אינו מייצר מספיק תאי דם שעוזרים ים אשר מטופלים ברמסימלבחלק מהמטופ •
 בזיהומים או שעוזרים לעצור דימום.

 .ספר לרופא שלך אם יש לך חום שאינו עובר, אתה חיוור, נחבל או מדמם בקלות •
  .אם הבעיות בדם הן משמעותיותכול להיות שהרופא שלך יפסיק את הטיפול ברמסימה י •
 

..... 

 יסוניםח
 .ספר לרופא שלך אם קיבלת לאחרונה או שעליך לקבל חיסון •
אתה צריך לקבל חיסונים מומלצים לפני .בזמן השימוש ברמסימה אינך אמור לקבל חיסונים מסוימים •

אתה יכול לקבל חלק מהחיסונים במהלך הטיפול ברמסימה אבל אתה . התחלת הטיפול ברמסימה
ון שמכיל גורם מזהם חי אבל מוחלש) במהלך הטיפול ברמסימה 'חיים' (חיסלא יכול לקבל חיסונים 

  .מאחר וזה עלול לגרום לזיהומים
 חיסונים מסוימים עלולים לגרום לזיהומים.  •

 
..... 

 נהיגה ושימוש במכונות
לא סביר שרמסימה תשפיע על היכולת שלך לנהוג, להשתמש בכלים או להפעיל מכונות. אם אתה חש 

ואל תשתמש בכלים או  ה, אל תנהגלאחר קבלת הטיפול ברמסימ או חש לא טובסחרחורת ,עייף
 .במכונות

 
 ם של התרופהמידע חשוב על חלק מהמרכיבי

 נטולת נתרן'.מ"ג נתרן למנה, כלומר, למעשה היא ' 23-התרופה מכילה פחות מ
פר לרופא שלך אם אתה , לפני שרמסימה ניתנת לך היא מעורבבת עם תמיסה המכילה נתרן. סאולם

  .בדיאטה דלת נתרן
 

 תופעות לוואי .3
........ 

 )(יכולות להופיע אצל עד אחד מבין עשרה אנשיםתופעות לוואי שכיחות 
 

..... 
 
   פטרייתי על העורזיהום  •

.... 

 אנשים) 100אחד מבין עד (יכולות להופיע אצל תופעות לוואי לא שכיחות 
 
 שחפת •

..... 

 ציפורןור,עשל ה עיבוי •

..... 

  , זיהום בקרניתת טשטוש ראייה או ירידה בראייה, נפיחות בעיניים או שעורהובעיות עיניים הכולל •
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..... 

    .כולל זיהום פטרייתי של ציפורני כף הרגל או כף היד, קנדידהזיהומים פטרייתיים כגון  •

.... 

בות העוטפות את הריאות כ, דלקת של הש)הצטברות נוזלים סביב הריאות (תפליט קרום הריאה •
)leurisyP(  

..... 

  חבורה או כתם שחור או כחול, כדוריות דם לבנות ריבוינמוכה של טסיות דם,  הספיר •

..... 

  לנוגדנים שנוצרו חיוביתתוצאה  •

  ישנוניות •

 אנשים) 1,000(יכולות להופיע אצל עד אחד מבין  תופעות לוואי נדירות
.... 

 
  דבכבד כתוצאה מתקיפת מערכת החיסון את הכבדלקת  •

  אזורים צרים של דלקת ברקמה •

..... 

 ת (העור והעיניים הופכים לצהוביםצהב •

 פילקטי)אלרגית חמורה הגורמת לאיבוד הרכה ( שוק אנתגובה  •

 דלקת פנים העין •

 בזיהום וקרישת דם  םין שעוזר להילחמיעוט או חסר בפרוטא •

דבר זה מוביל לספירה נמוכה של טסיות  דם קטנים. כליב ליצירת קרישי דםאשר גורמות בעיות בדם  •
 דם.

 מרכיבי תאי הדם ( תאי דם אדומים, תאי דם לבנים וטסיות דם)ליקוי בכל שלושת  •

 החיים הנורמלית שלהם.אורך מסולקים מזרם הדם לפני סיום נהרסים ו מצב שבו תאי הדם האדומים •

 ליקוי בדימום שבו מערכת החיסון הורסת את טסיות הדם, אשר הכרחיות לקרשית דם נורמלית •

 הנגרמים מדימום בתוך העורקטנים מעט כתמים אדומים או סגולים  •

 ל הדםלקוי ששינוי צבע כחול של העור הנגרם מסירקולציה מועטה או חמצון  •

לאחר חשיפה תוך רחמית  בילודים(סוג של תא דם לבן)  יםלוציטירידה נכרת במספר של הגרנו
 אינפליקסימאבל
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 עתדירות אינה יכולה להיקבה()נקבעה טרם שכיחותן(ידועה  אינה ששכיחותן לוואי תופעות
 מהמידע הקיים)

 
..... 
 
ים 'חיים' שמכילים שימוש בחיסונים 'חיים' עלול להסתיים בזיהום שנגרם על ידי וירוסים או חיידק •

זיהום כתוצאה ממערכת חיסון מוחלשת לאחר קבלת החיסונים (כאשר המערכת החיסונית מוחלשת).
 נים 'חיים'.חיסו

 לבהתקף  •
 )אינפליקסימאבחשיפה תוך רחמית ללאחר ( בילודיםזיהום הקשור לחיסון  •

 
…… 

 
 :רופאבעלון להעיקריים עדכונים להלן ה

 
4.4 Special warnings and precautions for use 
…… 
 
Vaccinations 

 
f possible, be brought up to date with all vaccinations in It is recommended that patients, i

agreement with current vaccination guidelines prior to initiating Remsima therapy. Patients on 
4.5  infliximab may receive concurrent vaccinations, except for live vaccines (see sections

4.6). and 
 
In a subset of 90 adult patients with rheumatoid arthritis from the ASPIRE study a similar 
proportion of patients in each treatment group (methotrexate plus: placebo [n = 17], 3 mg/kg 
[n = 27] or 6 mg/kg infliximab [n = 46]) mounted an effective two-fold increase in titers to a 
polyvalent pneumococcal vaccine, indicating that infliximab did not interfere with T-cell 
independent humoral immune responses. However, studies from the published literature in 
various indications (e.g. rheumatoid arthritis, psoriasis, Crohn’s disease) suggest that non-live 
vaccinations received during treatment with anti-TNF therapies, including infliximab may elicit 
a lower immune response than in patients not receiving anti-TNF therapy.   
 
….. 
 
Sodium content 

 
free’. -than 1 mmol sodium (23 mg) per dose, i.e. essentially ‘sodium Remsima contains less

Remsima is however, diluted in sodium chloride 9 mg/ml (0.9%)  
solution for infusion. This should be taken into consideration for patients on a controlled 
sodium diet (see section 6.6). 
 
….. 
 
4.8 Undesirable effects 
 
Table 1 
 
Skin and subcutaneous tissue disorders 
Rare: ….linear IgA bullous  

dermatosis (LABD).    
 


