
. לאחרים או לעצמך להזיק שעלולות פעילויותלמטופל מידע: אריזה עלון
 בדחפים שליטה הפרעות נקראות אלו התנהגויות

 הוצאות או אכילה, ממכרים הימורים לכלול ויכולות
 עלייה או חריג באופן גבוה מיני יצר, מוגזמות

 שלך שהרופא ייתכן.מיניים רגשות או במחשבות
.שלך הטיפולים את לבדוק יצטרך

ג"מ200  אנטקפון
סרט מצופות טבליות

אנטקפון

 שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמרו•
 או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•

.הרוקח
 זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה•

 סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים
.לשלך זהים שלהם המחלה

 עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם•
 לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או הרופא

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות

 תרופות עם יחד יילקחוEntacapone  שטבליות מכיוון
 של האריזה עלוני את בעיון קרא אנא, אחרות לבודופה
.אלה תרופות
 תרופות של המינון את להתאים צורך שיהיה ייתכן

 תתחיל כאשר פרקינסון במחלת לטיפול אחרות
.לך נתן שהרופא ההנחיות לפי פעל. אנטקפון ליטול

 תגובה היא(NMS)  נוירולפטית ממאירה תסמונת
 להתרחש ועלולה, מסוימות לתרופות נדירה אך רצינית
 לטיפול אחרות ותרופות אנטקפון כאשר במיוחד
 שהמינון או בפתאומיות מופסקות פרקינסון במחלת
 סעיף ראהNMS  של לתסמינים. בפתאומיות מופחת

 לך לייעץ עשוי שלך הרופא). אפשריות לוואי תופעות(4
 אחרות ובתרופות באנטקפון הטיפול את לאט להפסיק
.פרקינסון במחלת לטיפול

.3

זה בעלון יש מה
.משמש הוא ולמהEntacapone  מהו1.
.אנטקפון נטילת לפני לדעת עליך מה2.

.אנטקפון לקחת כיצד
.אפשריות לוואי תופעות4.
.אנטקפון לאחסן כיצד5.
.נוסף ומידע החבילה תוכן6.

 לנמנום לגרום עלול לבודופה עם שנלקח אנטקפון
 אין, קורה זה אם. בפתאומיות להירדם לך לגרום ולעיתים
 נהיגה" ראה( כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או לנהוג

").במכונות ושימוש
נוער ובני ילדים
מוגבל18  לגיל מתחת בחוליםEntacapone  עם הניסיון

.מומלץ אינו בילדים-Entacapone ב השימוש, לכן.
משמש הוא ולמהEntacapone  מהו1.

 עם יחד ומשמשות אנטקפון מכילות אנטקפון טבליות
 מסייע אנטקפון. פרקינסון במחלת לטיפול לבודופה
. פרקינסון מחלת של הסימפטומים על בהקלה ללבודופה
 של הסימפטומים על הקלה על השפעה אין לאנטקפון

.לבודופה עם נלקח כן אם אלא פרקינסון מחלת

ואנטקפון אחרות תרופות
 או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 המתקבלות תרופות לרבות אחרת תרופה כל ליטול עשוי
.צמחיות תרופות או מרשם ללא

לוקח שאתה לפני לדעת צריך שאתה מה2.
אנטקפון•

 אחד נוטל אתה אם שלך לרופא ספר אנא בפרט
:הבאים מהדברים

, דופמין, נוראדרנלין, אדרנלין, איזופרנלין, רימיטרול•
אפומורפין, אלפא-מתילדופה, דובוטמין

 דיכאון נוגדות תרופות: דיכאון נוגדות תרופות•
), דזיפרמין, אמיטריפטילין כגון( טריציקליות
 מונואמין מעכבי, פרוקסטין, ונלפקסין, מפרוטילין
)מוקלובמיד כגון(A  מסוג הפיכים אוקסידאז

)הדם לדילול המשמש( וורפרין•
 לעכל עליך להקשות עשויEntacapone . ברזל תוספי•

. זמנית בו ברזל ותוספי אנטקפון ליטול אין, לכן. ברזל
3  עד שעתיים לפחות המתן, מהם אחד נטילת לאחר
.השני נטילת לפני שעות

:אנטקפון ליטול אין
מהאחרים אחד לכל או לאנטקפון אלרגי אתה אם•

6). בסעיף המפורטים( זו תרופה של מרכיבים •
,נשימה קוצר כוללים אלרגיה של תסמינים
, הפנים של נפיחות; נשימה קשיי או צפצופים
, פריחה, בגוף אחרים חלקים או הלשון, השפתיים

העור על כוורות או גירוד
 יותרת בלוטת של גידול, פאוכרומוציטומה לך יש אם

 שהדבר מכיוון) הכליה ליד שיושבת בלוטה( הכליה
חמור דם לחץ ליתר הסיכון את להגביר עלול

 מסוימות דיכאון נוגדות תרופות נוטל אתה אם
סלקטיביים לא אוקסידאז מונואמין כמעכבי הידועות

 .(MAOI)כוללות דוגמאות  phenelzineו
tranylcypromine-)אם הרוקח או הרופא את שאל 

 עם יחד שלך הדיכאון נוגדת התרופה את ליטול ניתן
(Entacapone

 הפיכים אוקסידאז מונואמין מעכבי נוטל אתה אם
 מונואמין מעכבי עם יחד) מוקלובמיד כגון(A  מסוג

מסוג אוקסידאז
 דוגמאות )כבד מחלת לך יש אם

( Bסלגילין כוללות
 אנטי לתרופות נדירה מתגובה סבלת פעם אי אם•

 נוירולפטית ממאירה תסמונת הנקראות פסיכוטיות
.(NMS)אפשריות לוואי תופעות( זה בעלון4  סעיף ראה (

 מהפרעת פעם אי סבלת אםNMS  של לתסמינים
ידי על נגרמה שלא רבדומיוליזה בשם נדירה שרירים

 וחולשה רגישות, לכאב גורמת רבדומיוליזה. פציעה•
 לבעיות להוביל ועלולה, ללחץ רגישות, השרירים של

.בכליות

•

•
ופוריות הנקה, הריון
 אם או ההריון במהלך-Entacapone ב להשתמש אין
.מניקה את
 או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם

 לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת
.התרופה נטילת

•

 עם יחד שנלקח אנטקפון במכונות ושימוש נהיגה
 שעלול מה, שלך הדם לחץ את להוריד עשוי לבודופה
 במיוחד היזהר. סחרחורת או סחרחורת להרגיש לך לגרום
 או בכלים משתמש אתה כאשר או נוהג אתה כאשר

.במכונות
 לגרום עלול לבודופה עם שנלקח אנטקפון, בנוסף

 לפעמים לך לגרום או, מאוד ישנוני להרגיש לך
.בפתאומיות להירדם

 לוואי תופעות חווה אתה אם מכונות תפעיל או תנהג אל
.אלו •

זהירות ואמצעי אזהרות

 נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח•
:אנטקפון

סוכרוז מכיל אנטקפון
 סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם

.זו תרופה נטילת לפני לרופא פנה, מסוימים לסוכרים אחר לב התקף כל או לב התקף פעם עברת אם•
לב מחלות •

אנטקפון לקחת כיצד3.לגרום שעלולה תרופה נוטל אתה אם
 קימה בעת) נמוך דם לחץ( סחרחורת או סחרחורת

מיטה או מכיסא
 רגישות, מוסברים בלתי שרירים כאבי חווה אתה אם
 שלשול חווה אתה אם ללחץ רגישות או, חולשה או

 עשוי שזה מכיוון שלך הרופא עם התייעץ, ממושך
)מעי או גס מעי( הגס במעי לדלקת סימן להיות

 המשקל אחר לעקוב מומלץ, שלשול חווה אתה אם
במשקל מוגזמת ירידה למנוע מנת על שלך

 תשישות, חולשה, גובר תיאבון אובדן חווה אתה אם
 שלך הרופא. יחסית קצר זמן פרק תוך במשקל וירידה
 כולל כללית רפואית הערכה לעשות לשקול עשוי

.שלך הכבד תפקודי בדיקת

 הרוקח או שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח
.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר •

( לבודופה המכילות תרופות עם יחד נלקח אנטקפון
בנסרזיד/לבודופה תכשירי או קרבידופה/לבודופה תכשירי

 במחלת לטיפול אחרות בתרופות להשתמש גם יכול אתה).
.זמן באותו פרקינסון

 של אחת טבליה הואEntacapone  של המומלץ המינון
 הוא המומלץ המרבי המינון. לבודופה מנת כל עם ג"מ200

 זו תרופה. אנטקפון של ג"מ2,000  כלומר, ליום טבליות10
.אוכל בלי או עם להילקח יכולה

 מטפלת/משפחתך או אתה אם שלך לרופא ספר
 להתנהג תשוקה או דחפים מפתח שאתה מבחינים
 בפני לעמוד יכול שאינך או עבורך רגילות שאינן בדרכים
.מסוימות פעולות לבצע הפיתוי או הדחף, הדחף

בכליות בעיות עם חולים
, בכליות בעיות לך שיש בגלל דיאליזה מקבל אתה אם

 מנה בין הזמן את להאריך לך לומר עשוי שלך הרופא
.למנה
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 צריך שאתה ממה אנטקפון יותר לוקח אתה אם
 בית עם או שלך הרופא עם התייעץ, יתר מנת של במקרה
 ירידה, בלבול כוללים התסמינים. מידהקרוב החולים
, השרירים בטונוס ירידה, ישנוניות תחושת, בפעילות

).כוורות( וסרפדת העור צבע שינוי

):אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשוי(נדִָיר
בעור בליטות או באדמומיות המאופיינת פריחות•
כבד תפקודי בבדיקות חריגות תוצאות•

):אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(מאוד נדיר
תסיסה•
במשקל ירידה, בתיאבון ירידה•
כוורות• אנטקפון לקחת שכחת אם

 מנת עםEntacapone  טבלית את ליטול שכחת אם
 נטילת ידי על בטיפול להמשיך עליך, שלך הלבודופה

. הבאה הלבודופה מנת עם הבאהEntacapone  טבלית
.שנשכחה טבליה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין

 מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא(ידוע לא
):הזמינים

והציפורניים הזקן, השיער, העור צבע שינוי•

 :יותר גבוהים במינונים ניתןEntacapone  כאשר
 הלוואי תופעות, ליום ג"מ2,000  עד1,400  של במינונים
:יותר שכיחות הבאות

 תנועות בביצוע קושי עם נשלטות בלתי תנועות•
)דיסקינזיות( רצוניות

)בחילה( בחילה תחושת•
בטן כאבי•

אנטקפון ליטול תפסיק אם
 אומר שלך הרופא כן אם אלא אנטקפון ליטול תפסיק אל
 שלך שהרופא ייתכן, ההפסקה בעת. זאת לעשות לך

 שלך האחרות התרופות מינון את מחדש להתאים יצטרך
 של פתאומית הפסקה. פרקינסון במחלת לטיפול

Entacaponeפרקינסון במחלת לטיפול אחרות ותרופות 
2  סעיף ראה. רצויות לא לוואי לתופעות לגרום עלולה
).זהירות ואמצעי אזהרות( זה בעלון

לוואי תופעות על דיווח
 או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח
 לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות
yellowcard/ של האינטרנט אתר דרך ישירות

www.mhra.gov.uk Scheme Card .Yellowדיווח ידי על 
 על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על

.זו תרופה של הבטיחות

, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם
.הרוקח או הרופא את שאל

אפשריות לוואי תופעות4.

 אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
 הלוואי תופעות כלל בדרך. אותן מקבלים כולם לא כי

אנטקפון לאחסן כיצד5..בינוניות עד קלות הןEntacapone  ידי על הנגרמות

 מההשפעות לרוב נגרמות הלוואי מתופעות חלק
 ביותר שכיחות והן בלבודופה טיפול של המוגברות
 בתחילת כאלה תופעות חווה אתה אם. הטיפול בתחילת
 שאולי שלך לרופא לפנות עליך-Entacapone, ב הטיפול
.שלך הלבודופה מינון את להתאים יחליט

ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק
.

 על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
 התפוגה תאריךEXP.  לאחר הבקבוק, הקרטון, התווית
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס
.מיוחדים אחסון תנאי דורשת אינה זו תרופה

 מתופעות אחת מקבל אתה אם שלך לרופא ספר
:הבאות הלוואי

 להרגיש לך לגרום עלול לבודופה עם שנלקח אנטקפון•
,פתאום להירדם לך ולגרום, היום במהלך מאוד ישנוני

 חמורה תגובה היא(NMS)  נוירולפטית ממאירה תסמונת•
 במערכת בהפרעות לטיפול המשמשות לתרופות נדירה

 מופסקות אלו תרופות כאשר להתרחש ויכולה העצבים
 עוויתות, בנוקשות מאופיין זה. בפתאומיות מופסקות או

 גוף טמפרטורת, תרדמת, בלבול, תסיסה, רעד, שרירים
,יציב לא דם ולחץ מוגבר לב קצב, גבוהה

 הגורמת) רבדומיוליזה( נדירה חמורה שרירים הפרעת•
 ללחץ רגישות, השרירים של וחולשה רגישות, לכאב

,בכליות לבעיות להוביל ועלולה

להזיק שעלולה פעולה לבצע לדחף להתנגד יכולת חוסר•
:לכלול שעלולה,

 השלכות למרות המידה על יתר להמר חזק דחף*
חמורות משפחתיות או אישיות

 המדאיגים מינית והתנהגות עניין הגברת או שינוי*
מוגבר מיני דחף, למשל, לאחרים או אותך

נשלטות בלתי מוגזמות הוצאות או קניות*
 בפרק מזון של גדולות כמויות אכילת( מוגזמת אכילה*

מהרגיל מזון יותר אכילת( כפייתית אכילה או) קצר זמן
)הרעב את להשביע כדי שצריך ממה ויותר

 מההתנהגויות אחת חווה אתה אם שלך לרופא ספר
 תסמינים הפחתת או לניהול בדרכים ידונו הם; הללו
.אלו

 להרגיש שיכול בחזה כאב כוללים התסמינים( לב התקף•
 זרוע כגון בגופך אחרים לחלקים נוסע הוא כאילו
 תחושת, חרדה, נשימה קוצר, והצוואר הלסת, שמאל

 להיות( הקאות או) חולה תחושת( ובחילה סחרחורת
 על להשפיע עשויה( נדירה לוואי תופעת זוהי). חולה
)אנשים100  מכל1  עד

 שלשול כוללים התסמינים; קוליטיס( הגס במעי דלקת•
 עם) הפטיטיס( בכבד דלקת או) מתמשך או ממושך
 הלוואי תופעות תדירות. העיניים ולבן העור של הצהבה
)הזמינים מהנתונים להעריך ניתן לא( ידועה אינה הללו

.ימים100  תוך השתמש פתיחה לאחר:בלבד בקבוקים לאריזת

. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
 בהן משתמש שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

:מכילEntacapone  מה
מ200  מכילה טבליה כל. אנטקפון הוא הפעיל החומר•

.אנטקפון של ג"
, תאית הם הטבליה בליבת האחרים המרכיבים•

, הידרוקסיפרופילצלולוזה, מניטול, מיקרו-גבישי
.מוקשה צמחי שמןstearate,  מגנזיום, דל-תחלופה

 חמצני דו טיטניום, היפרומלוז מכיל הסרט ציפוי•
,(E171)צהוב ברזל תחמוצת, סטארט מגנזיום, גליצרין 
,(E172)אדום ברזל תחמוצת80,  פוליסורבט, סוכרוז 
.(E172)

האריזה ותכולתEntacapone  נראה איך

 הן ג"מEntacapone 200  של סרט מצופות טבליות
, קמורה דו, אליפסה בצורת, בהיר כתומות טבליות
 אחד בצד"EE200"  עם מוטבעות סרט מצופות טבליות

, בשלפוחיות ארוזים הם. השני בצד"M" ו הטבליה של
.בקבוקים מספר המכילים וקרטונים בקבוקים
 שקוףPVdC/PE PVC/ מסרט מורכבות שלפוחיות אריזות
 המצופה קשיח מחוסם אלומיניום ורדיד אחד בצד שקוף
100, 60, 30,  המכילות השני בצד בחום אטימה בלכה
,טבליות400  או300 200,
 המכילה יחידה במינון מחוררת   שלפוחית חבילת או

100x1טבליות.

 בצפיפות פוליאתילן מבקבוק מורכבות הבקבוקים אריזות
 אטום לבן הברגה מכסה עם לבן בצבע(HDPE)  גבוהה

500  או250 100, 60, 50, 30,  המכיל(PP)  מפוליפרופילן
.טבליות
 או6 -4, כ טבליות400  או300 200,  המכילים קרטונים

 מבקבוק מורכבים הבקבוקים. טבליות50  של בקבוקים8
 מכסה עם לבן בצבע(HDPE)  גבוהה בצפיפות פוליאתילן

(PP). מפוליפרופילן אטום לבן הברגה
 להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

שיווק אישור בעל .משווקים :אחרות לוואי תופעות

):אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי(שכיח מאד
 תנועות בביצוע קושי עם נשלטות בלתי תנועות•

)דיסקינזיות( רצוניות
)בחילה( בחילה תחושת•
שתן של מזיק לא אדמדם חום צבע שינוי•

1TL,  Bar, Hertfordshire, EN6 בריטניה.
Mylan, Potters

יצַרןָ

Ireland. 13, Road, Dublin Estate, Grange Industrial
Baldoyle Laboratories, 35/36Gerard

1.Hungary. utca Komárom, Mylan-2900,
Kft., H HungaryMylan

):אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי(מׁשְּותףָ
 של בתסמינים החמרה), היפרקינזיות( מוגזמות תנועות•

( ממושכות שרירים התכווצויות, פרקינסון מחלת
)דיסטוניה

בפה יובש, עצירות, בטן כאבי, שלשול), הקאה( חולה•

נפילה, מוגברת הזעה, עייפות, סחרחורת•
 באמת שלא דברים להריח/להרגיש/לשמוע/לראות( הזיות•

ובלבול חיים חלומות, שינה חוסר), קיימים

)אנגינה, בחזה כאבים כגון( עורקים או לב מחלות של אירועים•
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