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پريدنيزون      پريدنيزون    پريدنيزون
١ ملغ            ٥ مل                ٢٠ ملغ 
أقراص               أقراص      أقراص

التركيب:  
كل قرص يحتوي على:                       كل قرص يحتوي على:                  كل قرص يحتوي على:
Prednisone 20 mg             Prednisone 5 mg                    Prednisone 1 mg

 Lactose, Starch, Gelatin, Talc, Powdered  :المواد غير الفعالة: پريدنيزون ١ ملغ
Cellulose, Stearic Acid, Sunset Yellow #6.
Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol, :پريدنيزون ٥ ملغ
Magnesium stearate, Aerosil.
Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol, :پريدنيزون ٢٠ ملغ
Magnesium stearate, Color Red FDC No 3 Lake 30%, Aerosil.

الفصيلة العالجية: مضاد لإللتهابات من فصيلة الكورتيكوستيروئيدات. 
تستجيب  التي  اإللتهابات  لعالج  لإللتهابات  مضاد  مستحضر  اإلستعمال:  دواعي 

للكورتيكوستيروئيدات كالتحسسات الشديدة وإلتهاب المفاصل.   
متى ال يجوز لك إستعمال المستحضر؟

مركباته. ال  ألحد  حساسية  لديك  وجدت  إذا  المستحضر  هذا  إستعمال  لك  يجوز  ال 
يجوز إستعماله إذا كنت مقبل على تلقي أي لقاح. ال يجوز إستعمال هذا الدواء اذا كنت 

تعاني/ن من تلوث فطري.

  ال يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدمًا:
اذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة. إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في 
وظيفة: القلب و/أو األوعية الدموية )كضغط الدم العالي(، العينين )كالچلوكوما(، الكبد، الكلى/

المسالك البولية، الجهاز الهضمي )كالقرحة الهضمية(، الغدة الدرقية، عقبولة العين، أمراض 
العظام )تخلخل العظام(، السل أو تلوث آخر في الجسم )كجدري الماء أو الحصبة(، إصابة 

جدية، سكري، عدم إستقرار عاطفي )ذهان(، الوهن العضلي الوبيل.  
كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

ال يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية األخرى أثناء فترة تناول هذا الدواء.
بدون  طويلة  لفترة  أو  متقاربة  فترات  في  الدواء  هذا  إستعمال  لك  يجوز  تحذيرات: ال 
خاصة  عقاقير،  أو  لطعام  لديك  حساسية  أي  عن  الطبيب  إبالغ  يجب  الطبيب.  إستشارة 
لألدرينوكورتيكوئيدات، قبل إستعمالك للدواء. يجب إبالغ الطبيب )بما في ذلك طبيب األسنان( 
إذا كنت مقدم على إجراء فحوص جلدية أو عملية جراحية. إن اإلستعمال المطول لهذا الدواء 
قد يسبب تباطؤ النمو عند األطفال والمراهقين، لذا يجب الحرص على إتباع تعليمات الطبيب 
بدقة. يحتوي المستحضر على اللكتوز حيث يمكن أن يسبب حساسية لدى أشخاص معينين. 
هناك حساسية للتلوثات أثناء اإلستعمال، لذلك يجب اإلمتناع عن التماس مع أشخاص مرضى 

)خاصة بجدري الماء أو الحصبة(.
التفاعالت بين األدوية: إذا كنت تتعاطى/ن دواًء إضافيًا أو إذا أنهيت العالج اآلن بدواء آخر، 
فيجب إعالم الطبيب المعالج، وذلك لتفادي األخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعالت 
بين العقاقير، خاصًة األدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: األسپيرين والساليسيالت، 
أدوية  المنّومة،  المهدئة،  )كاألدوية  المركزي  العصبي  الجهاز  على  تؤثر  التي  األدوية 
پاركينسون، أدوية الصرع، بربيتورات، فينيتوئين(، ريفامپين، األدوية المدرة للبول، األدوية 

פרדניזון     פרדניזון     פרדניזון
1 מ"ג         5 מ"ג           20 מ"ג
טבליות         טבליות      טבליות

הרכב:
כל טבליה מכילה:               כל טבליה מכילה:               כל טבליה מכילה:

Prednisone 20 mg                        Prednisone 5 mg                    Prednisone 1 mg
חומרים בלתי פעילים:

 Lactose, Starch, Gelatin, Talc, Powdered Cellulose, Stearic :פרדניזון 1 מ"ג
Acid, Sunset Yellow #6.
Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol, :פרדניזון 5 מ"ג
Magnesium stearate, Aerosil.
Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Talc, Ac-di-sol, :פרדניזון 20 מ"ג
Magnesium stearate, Color Red FDC No 3 Lake 30%, Aerosil.

קבוצה תרפויטית: נוגד דלקות ממשפחת הקורטיקוסטרואידים.
התוויה: תכשיר נוגד דלקות לטיפול בדלקות המגיבות לקורטיקוסטרואידים כגון 

אלרגיות חמורות ודלקת פרקים.
מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתרופה כאשר הינך עומד/ת לקבל חיסון כלשהו.

אין להשתמש בתרופה זו אם הינך סובל/ת מזיהום פטרייתי.
 אין להשתמש בתרופה זו מבלי להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול:

אם הינך בהריון או מניקה.
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב ו/או כלי הדם )כגון לחץ 
דם גבוה(, העיניים )כגון גלאוקומה(, הכבד, הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול 
)כיב במערכת העיכול(, בלוטת התריס )תירואיד(, הרפס של העין, מחלות עצמות 
)אוסטאופורוזיס(, שחפת, זיהום אחר בגוף )כגון אבעבועות רוח או חצבת(, חבלה 

רצינית, סכרת, חוסר יציבות רגשית )פסיכוזות(, מייסתניה גראביס.
איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.
בלי  ממושכת  תקופה  או  קרובות  לעיתים  זו  בתרופה  להשתמש  אין  אזהרות: 
במיוחד  כלשהי,  לתרופה  או  כלשהו  למזון  רגיש/ה  הינך  אם  ברופא.  להתייעץ 

לאדנוקורטיקואידים, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
יש לדווח לרופא )כולל רופא שיניים( אם הינך עומד/ת לעבור בדיקות עור או ניתוח. 
שימוש ממושך בתרופה זו עלול לגרום להאטת הגדילה בילדים ובמתבגרים, לכן יש 
לעקוב בקפדנות אחר הוראות הרופא. התכשיר מכיל לקטוז, ועלול לגרום לרגישות 
אצל אנשים מסויימים. בזמן השימוש יש רגישות לזיהומים, לכן יש להמנע ממגע 

עם אנשים חולים )בעיקר באבעבועות רוח או חצבת(.
תגובות בין תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה 
טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות 
הנובעים מתגובות בין תרופתיות. במיוחד, לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: אספירין 
וסליצילאטים, תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית )כגון: תרופות 

־להרגעה, לשינה, לפרקינסון, לאפילפסיה, ברביטורטים, פניטואין(, ריפמפין, מש
תנים )דיורטיים(, תרופות המספקות אשלגן, גלולות נגד הריון )המכילות אסטרוגן( 
רמת  להורדת  תרופות   ,B אמפוטריצין  חומצה,  סותרי  אסטרוגניות,  תרופות  או 

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيادلة )مستحضرات( ١986
هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ النشرة بامعان حتى النهاية قبل البدء باستعمال الدواء.
تم تحديد هذه النشرة في وزارة الصحة ومحتواها ُفحص وصودق 09/2010

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו-1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר  על ידו מ-09/2010

הסוכר בדם דרך הפה או אינסולין, גליקוזידים של הדיגיטליס, ריטודרין, בופרופיון, 
חלק מהחיסונים, תרופות נגד קרישת דם, תרופות המכילות נתרן, קטוקונאזול, 

קלריתרומיצין, תרופות נגד יתר לחץ דם.
תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות 
להופיע תופעות לוואי כגון: עליה בתאבון, הפרעות במערכת העיכול, עצבנות או 
חוסר מנוחה, נדודי שינה, יובש בפה, בחילה, פריחה, דלקות עור, בלבול, שינויים 
במצב הרוח, יתר לחץ דם. חלק מתופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר 

לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר.
תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

קטרקט, גלאוקומה: הפסק/י טיפול ופנה/י לרופא.
טשטוש ראייה, תכיפות במתן שתן, עליה בצימאון )נדיר(: המשך/י בטיפול ופנה/י 

לרופא במהירות האפשרית.
צואה שחורה או עם דם )נדיר(: פנה/י לרופא מיד!

דיכאון, אופוריה, חולשת שרירים )נדיר(: המשך/י בטיפול ופנה/י לרופא במהירות 
האפשרית.

כאבי בטן ממושכים, גב, צלעות )נדיר(: המשך/י בטיפול ופנה/י לרופא במהירות 
האפשרית.

בעיות בווסת )נדיר(: המשיכי בטיפול ופני לרופא במהירות האפשרית.
נפיחות בפנים או בידיים, פריחה, עליה במשקל )נדיר(: פנה/י לרופא מיד. 

סימנים של זיהום: כאב גרון, חום, עיטוש או שיעול: לפנות לרופא בהקדם האפשרי.
בכל מקרה בו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי 

בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.
מינון: המינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך בשום 
אופן אין ליטול שתי מנות ביחד.

אופן השימוש: יש ליטול את התרופה עם הארוחה.
אין מידע לגבי חצייה כתישה ולעיסה.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות 
עם רופא. אם הרופא הורה על הפסקת התרופה, יש לעשות זאת באופן הדרגתי!
מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג 
ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או 
והבא/י  מיון של בית חולים  ילד מן התרופה פנה/י מיד לחדר  אם בטעות בלע 

אריזת התרופה איתך.
לטיפול  נרשמה  זו  תרופה  מרופא!  מפורשת  הוראה  ללא  להקאה  תגרום/י  אל 
לקרוביך,  זו  תרופה  תיתן/י  אל  להזיק.  עלולה  היא  אחר/ת  בחולה  במחלתך, 

שכניך או מכריך.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה.

הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
אחסנה: יש לאחסן במקום חשוך,יבש ומתחת לטמפרטורה של 25°C. בתכשיר 
פרדניזון 1 מ"ג טבליות, לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש במהלך 2 חודשים 

ובלבד שלא פג תוקפו.
לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת  גם 
בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך 

להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. יש לאחסן באריזה המקורית.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 118062604100 ,113332217000 ,038702245801 

יצרן:רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ, רח' המלאכה 30, חולון.




