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  י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"פורמט עלון זה נקבע ע:"יש להוסיף לעלון
========================================  

   1986 -ו"התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  

  תרופה זו חייבת במרשם רופא
  

  י בתרופה/ בעיון את העלון במלואו בטרם תשתמשי/קרא
  

  לטרולט א          ®אלטרול
  טבליות          טבליות

  
  הרכב

  :כל טבליה מכילה
Amitriptyline Hydrochloride  25 mg        Amitriptyline Hydrochloride   10 mg  

  
  ג לקטוז" מ66.5כל טבליה מכילה       ג לקטוז" מ38כל טבליה מכילה 

    סודיוםג "מ 0.056- 0.084         ג סודיום" מ0.112 -0.168       
  

  י פעיליםמרכיבים בלת
Elatrol Elatrolet 

Lactose monohydrate, micro crystalline 
cellulose, sodium starch glycolate, 
magnesium stearate, colloidal silicon 
dioxide, hydroxypropyl methylcellulose 
(hypromellose) , titanium dioxide, D&C 
yellow #10 aluminium lake, 
macrogol/PEG 400 (polyethylene glycol), 
FD&C yellow #6/Sunset yellow FCF 
aluminium lake. 

Lactose monohydrate, microcrystalline 
cellulose, starch, sodium starch 
glycolate, magnesium stearate, 
colloidal silicon dioxide, 
hydroxypropyl methyl cellulose. 
titanium dioxide, macrogol/ PEG 400.  

  
  קבוצה תרפויטית 

  . מסוג טריציקליםנוגדי דיכאון
  

  פעילות רפואית
  .נוגד דיכאון ולטיפול בהרטבת לילה

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר

  לתרופות אחרות מאותה משפחה  או להשתמש בתרופה זו אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיביה אין
  .)נוגדי דיכאון טריציקלים(פרמקותרפויטית 

 יום 14במהלך   אובולמי מונואמין אוקסידאז זמנית בתרופות מקבוצות-יר זה אם הינך מטופל בולהשתמש בתכש אין
  .מאז הפסקת הטיפול בתכשיר מקבוצה זו

  
   אומניקהאם הינך בהריון או  אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

  ןוגכ( םייניעה ,םדה ילכ וא/ו בלה ,)המטסא ןוגכ( המישנה תכרעמ דוקפיתב יוקילמ רבעב תלבס וא ת/לבוס ךניה םא  
  ,)תירואיד(בלוטת התריס , )כגון אולקוס(מערכת העיכול , )עבר של עצירת שתן(מערכת השתן / הכליה, הכבד, )גלאוקומה

  .בלוטת הערמונית, )כגון קרישה(מערכת הדם 
  ,]ברמת הסוכר בדם) עליה או ירידה(לשינויים  רוםהשימוש בתכשיר עלול לג[ת או סבלת בעבר מסכרת /אם הינך סובל

  ).ECT(ת טיפול חשמל  /או אם הינך מקבל אם הינך מרבה בשתית משקאות חריפים, )מחלת הנפילה(מאפילפסיה 
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
  מכונות מסוכנות ובכלבהפעלת , ברכב השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה

  .פעילות המחייבת עירנות
  .הכביש וכדומה יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת, באשר לילדים
  . או משקאות חריפים בתקופת הטיפול בתרופה זואין לשתות יינות

  גומחשיפה לשמש ולדאכן להימנע -יש על ;תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש ושיזוף מוגבר
  ).'וכו, משחות הגנה, כובע, בגדים ארוכים(להגנה מתאימה 

  
  אזהרות

  .התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז
. 'תוקפנות וכו, מחשבות אבדניות, הגברת הדיכאון: מומלץ כי המטופלים ובני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים כגון

  .18-24יש להקפיד הקפדה יתרה על המלצה זאת במטופלים בגילאי .  שינויים כאלה יש לפנות מיידית לרופאבמידה וחלו
ניסיון : נצפתה עליה בתופעות לוואי כגון- אשר לקחו תרופות נוגדות דיכאון24בילדים ובמתבגרים ובמבוגרים עד גיל 

 . לרשום לך תרופה זו כאשר הוא חושב שזה לטובתךלמרות זאת הרופא שלך יכול  .מחשבות אבדניות ועוינות,התאבדות
  . י חזרה לרופא/ פנה,ת לשוחח איתו/ה מעונין/ הזאת ואתאם הרופא רשם לך את התרופה

  .עליך לדווח לרופא שלך אם הופיעו חלק מתופעות הלוואי שפורטו או שהן הוחמרו
  .לפני נטילת התרופה לרופאעליך להודיע על כך , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
  .לדווח לרופא המטפל על נטילת תרופה זו יש, או כל פעולה הכרוכה בהרדמה, )כולל דנטלי(ת לעבור ניתוח /אם הינך עומד
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  תרופתיות-תגובות בין
  כדי למנוע, עליך לדווח לרופא המטפל, ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת/אם הינך נוטל
  : לגבי תרופות מהקבוצות הבאותהדבר חשוב במיוחד. תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-סיכונים או אי

  נגד, לאפילפסיה, למחלת פרקינסון, לשינה, כגון תרופות להרגעה(תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית 
  ,תרופות נגד שיעול והצטננות, דם–ת להורדת לחץ תרופו, )נרקוטים חומרים מרדימים לניתוחים ומשככי כאבים, אלרגיות

  כגון תכשירים נגד עויתות(תרופות אנטיכולינרגיות או בעלות פעולה אנטיכולינרגית , תרופות לטיפול בבלוטת התריס
  .אלכוהול או) לגמילה" אנטאביוז("סולפירם , )דם ולמיגרנה-ללחץ(קלונידין , )לאולקוס(ימטידין ס, )בבטן

  . יום מתום הטיפול בבולמי מונואמין אוקסידזה14זמנית ובתוך -בורופה זו תאין ליטול 
  

  תופעות לוואי
  ,בחילה, שילשול, יובש בפה :בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

  בפה או עליה טעם רע, חרדה ,חולשה ,חלום בלהות, שקט-אי, סר שינהוח ,סחרחורת, כאב ראש, נמנום, טישטוש ראיה
  .במשקל

  .יש לפנות לרופא, או מטרידות/ל מתמשכות ו"אם התופעות הנ
  

  תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
  קושי, כאב בעיניים, הזיות, כאב גרון ,מעיים חסימת, עצירות, רעד, קושי בבליעה ,חום גבוה מאד, גירוי או פריחה בעור

  !יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא מיד): נדיר(שתן  או קושי בהטלתקשיים בתנועה  ,בדיבור
  עליך להתייעץ עם, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  .הרופא מיד
  

  מינוןמתן ו
  .המינון לפי הוראות הרופא בלבד
  .אין לעבור על המינון המומלץ

  .י הרופא המטפל"ש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע עיש להשתמ
  .אין ליטול שתי מנות ביחד אופן אך בשום, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן שנקבע 

  
  אופן השימוש

  .לבלוע את התרופה עם מעט מים! לכתוש או לחצות, אין ללעוס
    

*****************************************  
  ?י לסייע להצלחת הטיפול/כיצד תוכל

*****************************************  
  .י הרופא"עליך להשלים את הטיפול כפי שהומלץ ע

  וגם אז רק , התייעצות עם הרופא ללא באופן פתאומי אין להפסיק את הטיפול בתרופה , גם אם חל שיפור במצב בריאותך
  .באופן הדרגתי
  .ופה ניכרת לעיתים רק לאחר מספר שבועותהשפעת התר

  
  י הרעלה/מנע

  .ועל ידי כך תמנע הרעלה, או תינוקות/יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו, תרופה זו וכל תרופה אחרת
  רופהיש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים ולהביא  אריזת הת, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

  .איתך
  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאין לגרום להקאה

  .שכניך או מכריך,  זו לקרוביךתרופה י/אל תיתן. היא עלולה להזיק, )ת(בחולה אחר; תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך
  . ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעםיש לבדוק התווית והמנה ! אין ליטול תרופות בחושך

  .ה להם/ זקוקיש להרכיב משקפיים אם הינך
  

  החסנה
  .יש לשמור תרופה זו במקום קריר ויבש

  . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, ההחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  רישום התרופה ' סמ

 00 24391 75 051   :אלטרול טבליות
  00 24390 41 051:אלטרולט טבליות

  
  , מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע

  .תקוה-פתח, 3190 ד"ת
  


