
MIGRIL טבליות
טרטרט ארגוטמיןHYDROCHLORIDE / CYCLIZINE  / קפאין:פעילים חומרים
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.העלון של האמנות ביצירות ניטרלי בקוד צורך אין

רביעי קיפול
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3 קיפול
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2 קיפול
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1 קיפול

®TabletsMIGRIL  המשתמש עבור מידע: אריזה עלון

 וקפאין ג"מ50  הידרוכלוריד ציקליזין, ג"מ2  טרטרט ארגוטמין
ג"מ100  הידרט
 לפני הזה העלון כל את בעיון קרא

.זו תרופה ליטול שתתחיל

 לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
 הטיפול את מקבל שאתה בזמן שוב אותו
.שלך

 שאל אנא, נוספות שאלות לך יש אם-
או שלך הרופא את

ַ.רֹוקחֵ
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 את תעביר אל. עבורך נרשמה זו תרופה-
 אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה

.לשלך זהים שלהם הסימפטומים

 שאינן לוואי בתופעות מבחין אתה אם או, מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם-
.לרוקח או לרופא דווח, זה בעלון מופיעות
:זה בעלון

משמשות הן ולמהMigril®  טבליות מהן1.

Migril® טבליות נטילת לפני2.
Migril® בטבליות להשתמש כיצד3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Migril® טבליות לאחסן כיצד5.

נוסף מידע6.

משמשות הן ולמהMigril®  טבליות מהן1.

8 קיפול

)מ"ס(26.25

7 קיפול

)מ"ס(26.25

6 קיפול

)מ"ס(26.25

5 קיפול

)מ"ס(26.25

 תרופות של לקבוצה שייכות אלו טבליות®Tablets ;Migril  הוא שלך התרופה שם
 להיצרות גורמים דם כלי מכווצי. הקאה ונוגדי דם כלי מכווצות תרופות הנקראות

.והמחלה ההרגשה את עוצרות הקאה נוגדות ותרופות הדם כלי של

 ולעצור התסמינים על להקל כדי במיגרנות לטיפול משמשותMigril®  טבליות
.ההתקף של החמרה את
 ליטול איןMigril®  טבליות נטילת לפני2.

:אם טבליות® מיגריל
 קפאין, הידרוכלוריד ציקליזין, טרטרט לארגוטמין) יתר רגיש( אלרגי אתה•

 מידע6,  סעיף ראה( זו בתרופה האחרים מהמרכיבים אחד לכל או הידרט
)נוסף
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כבד או כליות ממחלת סובל אתה•

גבוה דם לחץ או כלילית לב מחלת, חזה מתעוקת סובל אתה•

טמפורלית עורקים מדלקת סובל אתה•

הדם או העור, הכבד על המשפיע פורפיריה הנקרא ממצב סובל אתה•

 שנגרמו ברגל כאבים כמו התכווצויות או שלך הדם במחזור בעיות לך יש•
טובה לא דם מזרימת כתוצאה

)היפרתירואידיזם( התריס בלוטת של יתר פעילות לך יש•
, קווינופריסטין כגון( חיידקיים בזיהומים לטיפול המשמשות תרופות נוטל אתה•

)קלריתרומיצין או אריתרומיצין, אזיתרומיצין, דלפופריסטים
 פרוטאז מעכבי( ויראליים בזיהומים לטיפול המשמשות תרופות נוטל אתה•

indinavir) אוamprenavir, ritonavir, nelfinavir  כגון
 כגון( פטרייתיים בזיהומים לטיפול המשמשות תרופות נוטל אתה•

)איטראקונאזול או קטוקונאזול
)סימטידין למשל( בכיבים לטיפול המשמשות תרופות נוטל אתה•
 מומלצות אינןMigril®  טבליות. מניקה או להריון להיכנס רוצה, בהריון את•

.לילדים
:אם הרוקח או הרופא עם שוחח

הפטיטיס לך יש•

•
•
•
•
•
•
•

אנמיה לך יש

 של חסימה לך יש בלב בעיות לך יש
נפוחה ערמונית בלוטת לך יש המעי

 מבעיות סובל אתה) העין בגלגל גבוה לחץ( מגלאוקומה סובל אתה
מים בהעברת

.קשיש אתה

אחרות תרופות נטילת

, אחרות תרופות לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר אנא
.מרשם ללא שהושגו תרופות כולל

עם מהטיפול מושפעות להיות או להשפיע יכולות הבאות התרופות
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Migril®: טבליות
 אנגינה או לב ספיקת אי, דם לחץ ביתר לטיפול המשמשות תרופות: בטא חוסמי•

במיגרנות לטיפול שנרשמו וייתכן

אלמוטריפטן, זולמיטריפטן כגון( במיגרנות לטיפול המשמשות אחרות תרופות•

 במשך אלו תרופות לקחת לא חשוב). פרובאטריפטן. ריזאטריפטן, סומטריפטן,
6  במשך®  מיגריל טבליות ליטול ולא®  מיגריל טבליות נטילת לאחר שעות24

הללו מהתרופות אחת כל נטילת לאחר שעות

24  במשך זו תרופה לקחת לא חשוב). במיגרנות לטיפול משמש( אלטריפטן•
 במשך®  מיגריל טבליות ליטול ולא®  מיגריל טבליות נטילת לאחר שעות

אלטריפטן נטילת לאחר שעות24

•( saquinavir ב לטיפול המשמשHIV- אחרים ויראליים וזיהומים)
)זיהום של מסוימים בסוגים לטיפול משמש( מטרונידזול•
)בלב סדרים באי לטיפול משמש( מקסילטין•
)באלכוהול בתלות לטיפול משמש( דיסולפירם•
)דפרסיה מאניה במחלת לטיפול משמש( ליתיום•
•clotrimazole  ו( fluconazole-פטרייתיים בזיהומים לטיפול משמשים)

)באפילפסיה לטיפול המשמש( פניטואין•
)אנגינה על להקלה המשמש( טריניטראט גליצריל•

)שינה נדודי או בחרדה לטיפול משמש( דיאזפאם•
הרדמה לפני מקדימה כתרופה או במעיים בעווית לטיפול משמש( אטרופין•

(
 הורמונלי טיפול או הורמונים זריקות), הגלולה( אוראלי מניעה אמצעי•

(HRT) חלופי
 ותרופות) תיאופילין כגון( בצפצופים לטיפול המשמשות תרופות•

)פסאודואפדרין או פנילפרין למשל( גודש להורדת
וnefazodone, fluoxetine  כגון( בדיכאון לטיפול המשמשות תרופות•

,(fluvoxamine-טריציקליות דיכאון נוגדות תרופות )דותיפין למשל ,
phenelzine) כגון(MAOIs  אוקסידאז מונואמין ומעכבי) אמיטריפטילין

 כגון( קווינולונים כגון חיידקיים בזיהומים לטיפול המשמשות אחרות תרופות•
.טטרציקלינים או) ציפרלקס

ושתייה מזון עםMigril®  טבליות נטילת

 את להגביר עלול הוא שכן, אלו טבליות נטילת בעת אשכוליות ממיץ להימנע יש•
לוואי לתופעות הסיכון

והנקה הריון. התרופה נטילת בזמן אלכוהול לשתות או לעשן אין•

 או להריון להיכנס רוצה, בהריון את אם טבליות® מיגריל ליטול אסור
.מניקה
במכונות ושימוש נהיגה

 להפעיל או לנהוג אין. מנומנם להרגיש לך לגרום עלולות אלו שטבליות יתכן
.מושפע זה אם מכונות
Migril® בטבליות מהמרכיבים חלק על חשוב מידע
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 אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם. וגלוקוז לקטוז מכילה זו תרופה
).זו תרופה נטילת לפני לרופא פנה, מסוימים לסוכרים סבילות

103819/4

 אמנות ק'צ תיבת מוצר
:לעבודה

 :צרכן
FP: קוד

:המפעל מיקום
 :ממדים
PHARMACODE: מספר
SAP: קוד מספר
 שם: טקסט גופן גודל

:הקובץ
:תוכנה

:טיפוסים
)פרטים( יצירה

:בתאריך התקבל
:הוכחה תיקון
ׁשחָֹור

UK Wockhardt100  טבליות -
TabletsMigril
FP2128

)כדאייה( דמאן
2587 x )h( 210mm

)w( 177
222744

'נק7
CS5 Illustrator Adobe

Tablets_Leaflet_103819-3.aiMigril
-3 ו ביולי25  מודגש / רגיל

2017Arial , באוגוסט
2017 . באוגוסט-3 ב נשלח הראשון-PDF ה

PDF 2nd R8 ב נשלחTH-2017. באוגוסט

פריסה/גודל: ב שינוי עקב בגרסה שינויים: שינוי בקרת

רגולטורים

רגולטורי לא

-'metabisulfate';ל('metabisulfate'  טקסט תיקון• : בפירוט שינויים
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 המילה את והסירו-'sulfosuccinate' ל' ינט'סולפוסוצ'
6)' מס מנקודה' קח' הנוספת

:אם רפואית לעזרה מיד לפנות עליך, כן כמו
ברגליים או בידיים עקצוץ או תחושה חוסר, קור, כחול מפתח אתה אם•

מהתרופה יותר נטילת ידי על רק מוקל והוא הימים ברוב ראש כאב לך יש אם•

.
:הבאות הלוואי מתופעות אחת לך יש אם לרוקח או לרופא לספר עליך

בפה יובש, הקאות, בחילות, ראש כאבי•

שלשולים, בטן כאבי, עצירות•

)ורטיגו כולל(, סחרחורת, נמנום•
דיכאון או חרדה, בלבול•

הזיות חווה•

שינה נדודי כולל שינה הפרעות•

מים בהעברת קושי•

ברגליים כאבים או פרקים כאבי, שרירים התכווצויות•

אחת ברגל ונפיחות בטן כאבי•

גירוד או העור של נפיחות•

ומחטים סיכות או והרגליים הידיים של ולובן קור•

תחושה חוסר או העור על עקצוץ תחושת•

כללית חולשה ותחושת העור של הצהבה•

 קשורות חושבות שאינך( אחרות ראייה הפרעות כל או מטושטשת ראייה•
).שלך למיגרנה
:כוללות שדווחו אחרות לוואי תופעות

התעלפות, הדם בלחץ ירידה או עליה•

 פעימות של מוגברת תחושה או, סדיר לא או איטי דופק, וחלש מהיר דופק•
שלך הלב

1 קיפול

)מ"ס(26.25

2 קיפול

)מ"ס(26.25

3 קיפול

)מ"ס(26.25
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רביעי קיפול

)מ"ס(26.25

נוסף מידע6.

 מסומנת לבנה עגולה טבליה כל האריזה ותכולתMigril®  טבליות נראות איך
.טבליות100  של בבקבוקים זמינים אלה. צד באותו-'A4A' וCP , ניקוד בקו

אחרים פורמטים

 אנא, באודיו או גדולות באותיות, ברייל בכתב זה מידע של עותק לבקש או להאזין כדי
)בלבד בבריטניה(5000 198 0800 : חינם בתשלום, התקשר

5 קיפול

Migril® טבליות מכילות מה
 ציקליזין, ג"מ2  טרטרט ארגוטמין: הם הפעילים המרכיבים

.ג"מ100  הידרט וקפאין ג"מ50  הידרוכלוריד
, אמרנט, וגלוקוז נוזלי גלוקוז, תירס עמילן, לקטוז: הם האחרים המרכיבים
.סטארט ומגנזיום מטבי-סולפט נתרן, לטין'ג, ינט'סולפוסוצ נתרן דיוקטיל

)מ"ס(26.25

 אם. אלרגית תגובה לפתח עלולים אנשים כמה, תרופה כל עם לקרות שיכול כפי
:רפואית לעזרה מיד פנה, הבאים מהדברים באחד נתקל אתה

.נשימה קשיי, גירוד, פריחה•

 כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים מי דרך תרופות להשליך אין
 על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. עוד נחוצות שאינן מתרופות להיפטר
.הסביבה

6 קיפול

 לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולות®Tablets Migril , התרופות כל כמו
 לעתים הטבליות את ליטול או המרבי מהמינון לחרוג אין. אותן מקבלים כולם

 וכן זו בתרופה לתלות להוביל עלול הדבר, זה בעלון מהמצוין יותר קרובות
.אחרות חמורות לוואי לתופעות

.ילדים של וראייתם ידם מהישג הרחק
לא המקורי במיכל לאחסן25°C.  מעל לאחסן אין•

https-leaflet.html-tablets/migril/uk://www.drugs.com7/10
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.אחר למיכל שלך הטאבלטים את להעביר
 מראים הם אם או התווית שעל התפוגה תאריך לאחר התרופה את ליטול אין•

 של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך. צבע שינוי כגון הידרדרות סימני
.החודש

)מ"ס(26.25

אפשריות לוואי תופעות4.

Migril® טבליות לאחסן כיצד5.

המוצר שם: הבא המידע את לספק מוכנים היו אנא

סימוכין מספר

מיגריל טבליות

29831/0090

:שיווק אישור בעל. לעיוורים המלכותי הלאומי המכון ידי על הניתן שירות זהו

9UF, UK.  North, Wrexham, LL13 Road Ltd., Ash UK יצַרןָ:
Wockhardt

9UF, UK. North, Wrexham, LL13 Road Ltd., Ash PharmaceuticalsCP

7 קיפול

Migril® טבליות ליטול שכחת אם
 למנה הזמן הגיע כמעט אם. זוכר שאתה ברגע נוספת מנה קח, מנה שכחת אם

 כדי כפולה מנה תיקח אל לעולם. כלל שהוחמצה המנה את תיקח אל, שלך הבאה
.שהוחמצה המנה על לפצות

לוואי תופעות על דיווח

 עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
 תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא
 אתה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי
 דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול

yellowcard/ בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית
.www.mhra.gov.uk

 הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על
.זו תרופה של
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)מ"ס(26.25

שצריך ממהMigril®  טבליות יותר נטלת אם

 ליצור צריך שאתה ממה טבליות יותר נוטל), ילד או אחר מישהו( אתה אם
 תמיד. מיד שלך לרופא או החולים לבית הקרובה הנפגעים מחלקת עם קשר
.ריק הוא אם גם המיכל את איתך קח

זווית סגירת עם גלאוקומה

 העורקים של מוחית חסימה או הגוף בעורקי קרישה או מופחתת דם אספקת
בלב

 של התעבות נשימה קוצר או בחזה כאב
ועוויתות רעידות בריאות הרקמות

נמֶקֶ

העור חום של כחול

 לדימום לנטייה הגורמים בדם שינויים
.בקלות לחבלות או

 זה עלוןPL 29831/0090 : מוצר רישיון מספר
-08/2015.ב לאחרונה עודכן

103819/4 ©1998 Limited Pharmaceuticals CPשל מסחרי סימן הוא 
Migril®

222744

8 קיפול

 את יחליט שלך הרופא. לך אמר שלך שהרופא כפי®Tablets Migril  תמיד קח
 לך יגיד זה, היטב זאת בדוק. הרוקח של התווית על יהיה זה; עבורך הנכון המינון
.אותן לקחת תדירות ובאיזו לקחת טבליות כמה

.שלך הרופא עם שהוסכם מהמינון יותר לקחת לא חשוב

 הסימנים לאחר האפשרי בהקדם אחת טבליה הוא למבוגרים המקובל המינון•
.מיגרנה של הראשונים

 עשויים, שעה חצי של במרווחים אחת טבליה חצי של נוספים מינונים•
.מסוימים במקרים להידרש

 זמן בפרק טבליות-3 מ יותר ולא אחד התקף בכל טבליות-4 מ יותר ליטול אין•
.נוספות טבליות נטילת לפני ימים4  לפחות של פער להשאיר יש, שעות24  של

.בשבוע טבליות-6 מ יותר ליטול אין•
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 טבליות ליטול אין. בחודש®Tablets Migril  של מנות משתי יותר ליטול אין•
®Migrilלהוביל עלול קבוע שימוש. מיגרנה התקף למנוע כדי או קבוע בסיס על 
 טבליות ליטול אותך להוביל עלולים בתורם אשר' חוזרים ראש כאבי'ו לתלות

.יותר גבוהה בתדירות

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

)מ"ס(26.25

Migril® בטבליות להשתמש כיצד3.

נוסף מידע

.שלך האישיות הנסיבות על חל זה בדף המוצג שהמידע לוודא כדי שלך הבריאות שירותי ספק עם תמיד התייעץ
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