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 :הרכב
piracetam. ג"מ400  מכילהNOOTROPIL  כמוסת כל

מרכזית אנלפטיקה1.1  א :פרמקולוגי סיווג

:פרמקולוגית פעולה
 רעילות יש-NOOTROPIL ל. חמצן של משופר ניצול על המעידה באדם הוכחה החומרים חילוף על השפעה
.נוירו-וגטטיבית או הרגעה, מעוררת פעילות לו ואין נמוכה

:אינדיקציות
 לא כי אם, לטובה עליהם להשפיע ויכול הבאים בתנאים משתנה השפעה עם-NOOTROPIL ב שימוש נעשה
:ליעילות ניצחת הוכחה הוגשה

.להזדקנות הקשורות אינבולוציוניות תסמונות1.

.כרוני אלכוהוליזם2.

:נגד התוויות
Piracetam עם בחולים אסור:
)לדקה ל"מ-70 מ פחות של קריאטינין פינוי( חמורה עד בינונית כליות ספיקת אי•
כבד ספיקת•
ו, מוחי דימום•
.האחרים מהמרכיבים אחד לכל או-piracetam ל יתר רגישות•

 לא בילדים ויעילות בטיחות. הוכחה לא ובהנקה בהריון בטיחות
.הוכחו

 הממוצע המינון: מבוגרים :שימוש והוראות מינון
:כדלקמן יהיה

 שהמינון לפני שבועות8  עד3  להימשך צריך זה ראשוני מינון. ביום פעמים שלוש ג"מ400  של קפסולות2
.ביום פעמים שלוש אחת לכמוסה בהדרגה מופחת

:מיוחדים זהירות ואמצעי לוואי תופעות
.ודיכאון עצבנות, נמנום, נמנום, במשקל עלייה, שינה נדודי, היפרקינזיה התרחשו

.תסיסה גם, יותר נמוכה בתדירות להופיע עשויים ופריחה שלשולים
 בתפקוד פגיעה עם בחולים טיפול בעת בזהירות בו להשתמש יש ולכן, הכליות ידי על ורק אך כמעט מופרש.

Piracetam ידוע הכליות

מיוחדים זהירות ואמצעי לוואי תופעות ראה :בו הטיפול על ופרטים יתר מינון של ידועים תסמינים
.ותסמיני תומך הוא הטיפול.

:זיהוי
.עליה מוטבע'NOOTROPIL'  עם ולבנה כתומה אטומה קפסולה

:הצַגָהָ
.אחת כל ג"מ400  של כמוסות-240 ו90 60,  של מיכלים

:אחסון הוראות
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.צלזיוס מעלות-25 ל מתחת אחסן

.לחות מפני הגן
.הילדים של ידם להישג מחוץ לשמור

:רישום מספר
/1.1/184F

Avenue Hawkins 39 Africa )Pty( Ltd South  :הרישום תעודת בעל של עסקית וכתובת שם
GlaxoSmithKline

17460,  אינדסטריה אפינג

1976 בספטמבר15  :זו חבילה תוספת של הפרסום תאריך

BOT0801441S2 בוצואנה חוק' מס

90/1.1/001634NS2' מס חוק נמיביה
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