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 : יםובעלון לצרכן של התכשיר  לרופא בעלון עדכון על להודיעך ברצוננו

 

Fycompa 2 mg film-coated tablets 

Fycompa 4 mg film-coated tablets 

Fycompa 6 mg film-coated tablets 

Fycompa 8 mg film-coated tablets 

 Fycompa 10 mg film-coated tablets 

 Fycompa 12 mg film-coated tablets 

 
  :פעילומר ח

 

Fycompa 2 mg film-coated tablets - 2 mg perampanel. 

Fycompa 4 mg film-coated tablets - 4 mg perampanel. 

Fycompa 6 mg film-coated tablets - 6 mg perampanel. 

Fycompa 8 mg film-coated tablets - 8 mg perampanel. 

Fycompa 10 mg film-coated tablets - 10 mg perampanel. 

Fycompa 12 mg film-coated tablets - 12 mg perampanel. 

 

  . בהודעה זו מפורטיםשלא בעלון לרופא  עדכונים נוספיםקיימים כן כמו . אהחמרות בעלון לרופהלהלן 

וטקסט אדום עם קו  משמעותו עדכון כחול בצבעטקסט  ,החמרהצהוב משמעותו  עעל רקטקסט )
 (:מחיקהחוצה משמעותו 
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4.1 Therapeutic indications 
 
Fycompa is indicated for the adjunctive treatment of partial-onset seizures with or without 
secondarily generalised seizures in patients with epilepsy aged 12 years and older. 
Fycompa is indicated for the adjunctive treatment of primary generalized tonic-clonic 

seizures in patients with epilepsy aged 12 years and older. 
 

[...]  
 

4.4 Special warnings and precautions for use 
 
Suicidal ideation 



Suicidal ideation and behaviour have been reported in patients treated with anti-epileptic 

medicinal products in several indications. A meta-analysis of randomised placebo-controlled 

trials of anti-epileptic medicinal products has also shown a small increased risk of suicidal 

ideation and behaviour. The mechanism of this risk is not known and the available data do 

not exclude the possibility of an increased risk for perampanel.  

Therefore, patients should be monitored for signs of suicidal ideation and behaviours and 

appropriate treatment should be considered. Patients (and caregivers of patients) should be 

advised to seek medical advice should signs of suicidal ideation or behaviour emerge. 
 
Severe cutaneous adverse reactions (SCARs) including drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms (DRESS) 

Severe cutaneous adverse reactions (SCARs) including drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms (DRESS), which can be life-threatening or fatal, have been reported 
(frequency unknown; see section 4.8) in association with perampanel treatment. 

At the time of prescription patients should be advised of the signs and symptoms and 
monitored closely for skin reactions. Symptoms of DRESS include typically, although not 
exclusively, fever, rash associated with other organ system involvement, lymphadenopathy, 
liver function tests abnormalities and eosinophilia. It is important to note that early 
manifestations of hypersensitivity, such as fever or lymphadenopathy, may be present even 
though rash is not evident. If signs and symptoms suggestive of these reactions appear, 
perampanel should be withdrawn immediately and an alternative treatment considered (as 
appropriate). 
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4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction 

 

Fycompa is not considered a strong inducer or inhibitor of cytochrome P450 or UGT 

enzymes (see section 5.2). 

 

Oral contraceptives  

 

In healthy women receiving 12 mg (but not 4 or 8 mg/day) for 21 days concomitantly with a 

combined oral contraceptive, Fycompa was shown to decrease the levonorgestrel exposure 

(mean Cmax and AUC values were each decreased by 40%). Ethinylestradiol AUC was not 

affected by Fycompa 12 mg whereas Cmax was decreased by 18%. Therefore, the possibility 

of decreased efficacy of progestative-containing oral contraceptives should be considered 

for women needing Fycompa 12 mg/day and an additional reliable method (intra-uterine 

device (IUD), condom) is to be used (see 4.4). 

 

Interactions between Fycompa and other anti-epileptic medicinal products  

Potential interactions between Fycompa (up to 12 mg once daily) and other anti-epileptic 

drugs (AEDs) were assessed in clinical studies and evaluated in the population PK analysis 

of three pooled Phase 3 studies including patients with partial onset seizures and primary 

generalised tonic clonic seizures. The effect of these interactions on average steady state 

concentration is summarised in the following table. 

 

AED 

coadministered 

Influence of AED on 

Fycompa concentration 

Influence of Fycompa on 

AED concentration 

Carbamazepine 2.75 fold decrease  <10% decrease 

Clobazam No influence <10% decrease 

Clonazepam No influence No influence 



Lamotrigine No influence <10% decrease 

Levetiracetam No influence No influence 

Oxcarbazepine 1.9 fold decrease 35% increase 1)  

Phenobarbital No influence No influence 

Phenytoin 1.7 fold decrease No influence 

Topiramate 19% decrease No influence 

Valproic Acid No influence <10% decrease 

Zonisamide No influence No influence 
1) Active metabolite monohydroxycarbazepine was not assessed. 

 

Some anti-epileptic drugs known as CYP450 3A enzyme inducers (carbamazepine, 

phenytoin, oxcarbazepine) have been shown to increase perampanel clearance and 

consequently to decrease plasma concentrations of perampanel. Conversely, withdrawal of a 

concomitant CYP450 3A enzyme inducer can be expected to increase plasma 

concentrations of perampanel and dose reduction may be required. 
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4.8 Undesirable effects 
 
Summary of the safety profile 
In all controlled and uncontrolled trials in patients with partial-onset seizures, 1,639 subjects 
have received perampanel of whom 1,174 147 have been treated for 6 months and 703 for 
longer than 12 months.  
 
In the controlled and uncontrolled trial in patients with primary generalised tonic-clonic 
seizures, 114 subjects have received perampanel of whom 68 have been treated for 
6 months and 36 for longer than 12 months.   
 

Adverse reactions leading to discontinuation: In the controlled Phase 3 partial-onset seizures 

clinical trials, the rate of discontinuation as a result of an adverse reaction was 1.7%, 4.2% 

and 13.7% in patients randomised to receive perampanel at the recommended doses of 

4 mg, 8 mg and 12 mg/day, respectively, and 1.4% in patients randomised to receive 

placebo. The adverse reactions most commonly (≥1% in the total perampanel group and 

greater than placebo) leading to discontinuation were dizziness and somnolence.  

 

In the controlled Phase 3 primary generalised tonic-clonic seizures clinical trial, the rate of 

discontinuation as a result of an adverse reaction was 4.9% in patients randomized to 

receive perampanel 8 mg, and 1.2% in patients randomized to receive placebo.  The 

adverse reaction most commonly leading to discontinuation (≥2% in the perampanel group 

and greater than placebo) was dizziness. 
 
Post-marketing use 
Severe cutaneous adverse reactions (SCARs) including drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms (DRESS) have been reported in association with perampanel treatment 
(see section 4.4). 
 
Tabulated list of adverse reactions 
In the table below, adverse reactions, which were identified based on review of the full 
Fycompa clinical studies safety database, are listed by System Organ Class and frequency. 
The initial review was done by considering all treatment emergent adverse events (TEAEs) 
in the double-blind Phase 3 epilepsy studies that occurred in ≥2% of patients in the total 
Fycompa group. The following were also considered: incidence rates higher than with 
placebo; severity, seriousness, and rates of discontinuation due to the events; analyses of 
exposure and dose-response; and consistency with Fycompa pharmacology. TEAEs that 
occurred in less frequency and met the same criteria as for the more frequent TEAEs were 



also considered. The following convention has been used for the classification of adverse 
reactions:  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)not known (cannot be estimated from the available 
data). 
The dose of 2 mg/day was not included in this assessment because it is not considered to 

be an effective dose, and the rates of TEAEs in that dose group were generally comparable 

to, or lower than, those in the placebo group. 
Within each frequency category, adverse reactions are presented in order of decreasing 
seriousness. 

System Organ Class Very common Common Uncommon Not known 

Metabolism and 

nutrition disorders 

 Decreased 
appetite 
Increased 
appetite 

  

Psychiatric disorders  Aggression 
Anger  
Anxiety 
Confusional 
state 

Suicidal 
ideation 
Suicide 
attempt 

 

Nervous system 

disorders  

Dizziness 
Somnolence 

Ataxia 
Dysarthria 
Balance 
disorder 
Irritability 
 

  

Eye disorders  Diplopia 
Vision blurred 

  

Ear and labyrinth 

disorders 

 Vertigo   

Gastrointestinal 

disorders 

 Nausea   

Skin and 

subcutaneous tissue 

disorders 

   Drug 
Reaction 
with 
Eosinophilia 
and 
Systemic 
Symptoms 
(DRESS)* 

Musculoskeletal and 

connective tissue 

disorders 

 Back pain   

General disorders   Gait 
disturbance 
Fatigue 

  

Investigations  Weight 
increased 

  

Injury, poisoning and 

procedural 

complications 

 Fall   

* See section 4.4 
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 .  קיימים עדכונים נוספים .לצרכןהחמרות בעלון הלהלן 

משמעותו עדכון וטקסט אדום  כחול, טקסט בצבע החמרה)טקסט על רקע צהוב משמעותו 

 (:מחיקהעם קו חוצה משמעותו 
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 למה מיועדת התרופה?. 1

 אפילפטיות.-יפייקומפה שייכת לקבוצת תרופות אנט

 מחלה המאופיינת בהתקפי פרכוסים חוזרים ונשנים. –תרופות אלו משמשות לטיפול באפילפסיה 

פייקומפה ניתנה לך לטיפול על מנת להוריד את תדירות הפרכוסים. פייקומפה, בשילוב עם תרופות אנטי 
 .12ובילדים מעל גיל אפילפטיות אחרות, משמשת לטיפול בסוגים שונים של אפילפסיה במבוגרים 

 אפילפסיה המאופיינת בהתקפי פרכוסים המתחיל( ים במוקד בצד אחד של המוחpartial seizure.) 

  בה אותם התקפים המתחילים במוקד בצד אחד של המוח, עלולים לגרום להתקפים שאפילפסיה
 (.secondary generalizationהמשפיעים על שני צדי המוח )

 תקפי פרכוסים המשפיעים על המוח כולו )נקראים "התקפים כוללים אפילפסיה המאופיינת בה
 וגורמים לפרכוסים או להתקפי בהייה. ("Tonic-clonicראשוניים מסוג 

 .AMPAאנטגוניסט סלקטיבי לא תחרותי לרצפטורי  קבוצה תרפויטית:

 לפני השימוש בתרופה. 2

 אם: כשיראין להשתמש בת

 היה לך פריחה חמורה בעור או קילוף בעור, שלפוחיות ו/או פצעים בפה לאחר נטילת החומר  פעם אם
 .פרמפנל

 אנא הנוספים אשר מכילה התרופה  םאתה רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל פרמפנל, או לכל אחד מהמרכיבי(
 (."'מידע נוסף"' - 6סעיף  ראה

 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

 בפייקומפה, ספר לרופא אם:לפני הטיפול 

 אתה סובל מבעיות בכבד 

 אתה סובל מבעיות בינוניות או חמורות בכליות 

 יש לך היסטוריה אל אלכוהוליזם או התמכרות לתרופות 

 אזהרות נוספות:

 אתה עלול להרגיש מסוחרר או ישנוני, במיוחד בתחילת הטיפול 

 אדם מבוגרה עלול ליפול יותר בעקבות מחלתך, במיוחד אם אתה תא 

  אתה עלול להיות תוקפני, כועס או אלים. פייקומפה עלולה לגרום לשינויים קיצוניים בהתנהגות או במצב
 הרוח

 יש  אם .להתאבד או לעצמם להזיק מחשבות להם היו אפלפטיות-אנטי בתרופות מטופלים של קטן מספר
 דווח לרופא המטפל מיד! לך מחשבות להזיק לעצמך או להתאבד,

הלבנים מסוג אאוזינופילים  הדם תאי)מספר  אאוזינופיליהחמורות בעור הכוללות תגובה לתרופה עם  תגובות
   .בפייקומפהעם השימוש  דווחו (DRESS) מערכתיים סימניםתותאים/ממ״ק בדם(  350מעל 

 מופיעה, בלעדי באופן לא כי אם, כלל בדרך: DRESS –עקב טיפול תרופתי  אלרגית תסמונת -
 אנזימי של גבוהות רמות, גבוהה גוף טמפרטורת עם ופריחה שפעת-דמויי כסימפטומים זו תסמונת

ובלוטות לימפה  (eosinophilia), עליה בתאי דם לבנים מסוג אאוזינופילים בדיקות דםב הכבד
 מוגדלות.

 



לרופא , פנה לעיל לאחר נטילת פייקומפה )או אם אתה לא בטוח( אם אתה חווה את אחת התופעות המתוארות
 המטפל.

אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך 
 במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח: לרופא או לרוקח.

 פלבמט, קרבמזפין, אוקסקרבזפין  אפילפטיות נוספות אשר נועדו לטפל בפרכוסים, כגון:-תרופות אנטי
 אין מאחר שתרופות אלו עלולות להשפיע על פייקומפה וייתכן כי הרופא יצטרך להתאים את המינוןופניטו

 הרגעההתקף עוויתי, ל(, פתאומיים) חריפים, ממושכים פרכוסיםתרופה המשמשת להפסקת ) מידאזולאם 
 midazolam לוקח אתה אם רופאעם ה התייעץ. Fycompa ידי על מושפעת להיות עלולה (שינההפרעות ו

 וייתכן שיש צורך בהתאמת המינון.  מאחר

 אנטיביוטיקה בשם ריפמפיצין 

 ( היפריקוםSt. John's wort תרופה המשמשת לטיפול ,)בחרדהבדיכאון 

  תרופה המשמשת לטיפול בזיהומים פטרייתיים –קטוקונזול 

  עלולה לגרום לגלולות למניעת היריון להיות פחות אפקטיביות, במיוחד  פייקומפה –גלולות למניעת היריון
)לבונורגסטרל(. בזמן השימוש בפייקומפה ובמהלך החודש  Levonorgestrelאלו המכילות את ההורמון 

 שלאחר הפסקת הטיפול בפייקומפה, מומלץ להשתמש באמצעי מניעה אחרים

 נטילת התרופה ומזון

 או בלי מזון. ניתן לבלוע את הטבליה עם

 שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

 במהלך הטיפול בפייקומפה, לא מומלץ לצרוך אלכוהול. דבר עם הרופא המטפל לפני שתיית אלכוהול.

שתיית אלכוהול במהלך הטיפול בפייקומפה עלולה לגרום לך להיות פחות ערני ולהשפיע על היכולת שלך לנהוג 
 או להפעיל מכונות.

 אלכוהול במהלך הטיפול בפייקומפה עלולה להחמיר רגשות של כעס, בלבול או עצב. כמו כן, שתיית

 היריון והנקה

בהיריון, מתכננת היריון או חושבת שאת עלולה להיות בהיריון, יש להיוועץ ברופא האם אפשר ליטול  הנךאם 
לפני שהתייעצת על כך עם הרופא. התרופה לא מומלצת  פייקומפה. אל תפסיקי את הטיפול בפייקומפה

 לשימוש במהלך ההיריון.

יש להשתמש באמצעי מניעה יעילים מלבד גלולות למניעת  –במהלך הטיפול בפייקומפה וחודש לאחר הפסקתו 
  היריון, כדי להימנע מכניסה להיריון במהלך הטיפול.

בזמן השימוש  רחמי לא הורמונלי(-ךהתקן תונדום או קו )כמויש להשתמש באמצעי מניעה בטוחים ויעילים 
. התייעצי עם הרופא לגבי אמצעי המניעה המתאים ובמהלך החודש שלאחר הפסקת הטיפולבפייקומפה 

  בשבילך.

שישקול את התועלת מול כדי אין מספיק מידע האם התרופה עוברת בהנקה ולכן יש להתייעץ עם הרופא 
 בפייקומפה בזמן הנקה.הסיכונים שיש בשימוש 

[...] 

 

 תופעות לוואי. 4

עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא  כמו לכל תרופה, השימוש בפייקומפה
 הרשימה של תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

אפילפטיות היו מחשבות להזיק לעצמם או להתאבד. -למספר מצומצם של מטופלים אשר טופלו בתרופות אנטי
 אם יש לך מחשבות כאלו, פנה לרופא שלך מיד!

 מאוד קרובות )תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה(: מופיעות לעתים

 סחרחורת, ישנוניות 

 (:100משתמשים מתוך  10 – 1-מופיעות לעתים קרובות )תופעות שמופיעות ב

 עלייה או ירידה בתיאבון, עלייה במשקל 



 תחושות של תוקפנות, כעס, עצבנות, חרדה ובלבול 

 (הפרעות בהליכה, הפרעות איזון, אטקסיה קשיים בהליכה ובעיות בשיווי משקל )כגון 

 דיבור אטי 

 ה כפולהיראייה מעורפלת או ראי 

 )תחושת סחרור )ורטיגו 

 בחילה 

 כאב גב 

 עייפות 

 נפילות 

 (:1,000 מתוך משתמשים 1- 10ב שמופיעות תופעות) שכיחות שאינן לוואי תופעות

 התאבדות ניסיון, אובדניות מחשבות• 

 

 (:הקיים המידע סמך על הופעתן תדירות את להעריך ניתן)לא  ידועה לא בתדירות לוואי תופעות

 לימפה בלוטות(, eosinophilia) בדם הפרעות, הכבד באנזימי עלייה, גבוהה גוף טמפרטורת, נרחבת פריחה
 מערכתיים ותסמינים אאוזינופיליהב המלווה לתרופה אלרגית תגובת) בגוף אחרים איברים ומעורבות מוגדלות
 (.DRESS תסמונת בשם גם הידועים

 2 סעיףבגם  ראהמיד.  או למרכז רפואי לרופא ופנה אלה תסמינים חוויתאם  בפייקומפהאת השימוש  הפסק
 "אזהרות נוספות".
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 למאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות ונשלח והעלון לצרכן  העלון לרופא
www.health.gov.il  פניה לבעל  ל ידיע יםמודפס תםוא וניתן לקבל ,לאתר םתלצורך העלא

  45105הוד השרון  519מגאפארם בע"מ, ת.ד  הרישום

 

 בברכה,

 רוקח ממונה –דיוויד וגנר 
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