
עבור מידע: אריזה עלון
מׁשִתמַׁשֵ

 צמרמורות, חום כגון תכופים זיהומים לך יש אם•
 יכולים אלה. בפה כיבים או גרון כאב, קשות
"לוקופניה" הנקראת דם לבעיית סימנים להיות

 של היסטוריה במשפחתך אחר למישהו או לך יש אם•
.השד סרטן

.פרולקטין של גבוהות רמות לך יש אם•

,ג"מ100 , ג"מ50  אמיסולפרייד
ג"מ-400 ו ג"מ200  של טבליות

)אמיסולפרייד(

אמילסולפרייד טבליות עם חמורות כבד בעיות על דווח
, עייפות חווה אתה אם מיד שלך הרופא עם שוחח.

 צבע שינוי או בטן כאבי, הקאות, בחילה, תיאבון אובדן
.העור או העיניים של צהוב

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

.
.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמרו•

הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם•
.
 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•
 תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח או הרופא
 ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי
4. סעיף

, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם בטוח אינך אם
 טבליות נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח

.Amisulpride

 ספר אנא Amisulpride וטבליות אחרות תרופות
 לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לרוקח או לרופא
 קונה שאתה תרופות כולל זה. כלשהן אחרות תרופות

 היא לכך הסיבה. צמחיות תרופות כולל, מרשם ללא
 אופן על להשפיע יכולות טבליות שאמיסולפרייד

 מסוימות תרופות, כן כמו. אחרות תרופות של הפעולה
 טבליות של הפעולה אופן על להשפיע יכולות

.Amisulprid

זה בעלון יש מה
משמשות הן ולמה אמיסולפרייד טבליות מהן1.

Amisulprid טבליות נטילת לפני לדעת עליך מה2.

אמיסולפרייד טבליות לקחת כיצד3.

אפשריות לוואי תופעות4.

אמיסולפרייד טבליות לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

 נוטל אתה אם לרופא ולדווח זו תרופה ליטול אין
:הבאות מהתרופות אחת

•Levodopa  פרקינסון במחלת לטיפול
 כמו' דופמין של אגוניסטים' הנקראות תרופות•

וברומוקריפטין רופינירול

 התרופה את שתתחיל לפני שלך לרופא ספר
:הבאים מהדברים אחד נוטל אתה אם

, כינידין כגון שלך הלב קצב להפחתת תרופות•
וסוטלול אמיודרון, דיספירמיד

, דילטיאזם כגון לב ובעיות דם לחץ ליתר תרופות•
דיגיטליס או גואנפאסין, ורפמיל

דם לחץ ליתר או הסמקה, למיגרנות המשמש קלונידין•

 המשמשות אחרות פסיכוטיות אנטי תרופות•
נפשיות לבעיות

 כגון אופיאטים הנקראות עזים לכאבים תרופות•
ופטידין מורפיום

ואינדומטצין טרמדול כגון כאבים משככי•

• ,mefloquine במלריה לטיפול המשמשת תרופה
 ברביטורטים כמו לישון לך שיעזרו תרופות•

ובנזודיאזפינים
הרדמה חומרי•
לישון לך הגורמים פרומתזין כגון אנטי-היסטמינים•

•Clozapine  בסכיזופרניה לטיפול המשמש
 משתנים כגון היפוקלמיה המעוררות תרופות•

ממריצים, היפוקלמיים
 גלוקוקורטיקואידיםIV ,B  אמפוטריצין, משלשלים

טטרקוסקטידים או

 הן ולמהAMISULPRIDE  טבליות הן מה1.
משמשות

' הנקראות תרופות לקבוצת שייכת אמיסולפרייד
'.פסיכוטיות אנטי תרופות
סכיזופרניה הנקראת במחלה לטיפול משמשות הטבליות

 לשמוע או לראות, להרגיש לך לגרום יכולה סכיזופרניה.
 מוזרות מחשבות לעלות, קיימים שאינם דברים

 לך ולגרום שלך הפעולה אופן את לשנות, ומפחידות
 עלולים אלו תסמינים עם אנשים לפעמים. לבד להרגיש

 טבליות. מדוכאים או חרדים, מתוחים להרגיש גם
 רגשות, מחשבות שיפור ידי על פועלות אמיסולפרייד

 בסכיזופרניה לטיפול משמש הוא. מופרעים והתנהגות
.ארוך לטווח וגם מתחילה כשהיא

 טבליות לוקח שאתה לפני לדעת צריך אתה מה2.
אמיסולפרייד

:אמיסולפרייד טבליות ליטול אין
 מהמרכיבים לאחד או לאמיסולפרייד אלרגי אתה אם•

6).  בסעיף המפורטים( זו תרופה של האחרים
 בעיות, פריחה: כוללים אלרגית לתגובה סימנים
, הפנים, השפתיים של נפיחות, נשימה או בליעה
.הלשון או הגרון

שד סרטן או פרולקטין תלוי גידול לך יש אם•

 יותרת בבלוטת גידול( פאוכרומוציטומה לך יש אם•
)הכליה

18. לגיל מתחת אתה אם•
 לשליטה קצב הפרעות נגד תרופות נוטל אתה אם•

, דיספירמיד, כינידין כגון הלב בקצב
סוטלול, אמיודרון, פרוקאינאמיד

 סידן תעלות חוסמי( בפרידיל נוטל אתה אם•
)בחזה לכאבים המשמשים

 לבעיות ציספריד נוטל אתה אם•
העיכול במערכת

 בשימוש סולטופריד נוטל אתה אם•
בסכיזופרניה

 המשמש תיאורידזין נוטל אתה אם•
ופסיכוזה לסכיזופרניה

IV  וספרפלוקסצין אריתרומיצין נוטל אתה אם•
בזיהומים בשימוש

 לשיפור המשמשIV  וינקמין נוטל אתה אם•
במוח הדם זרימת

במלריה לטיפול המשמש הלופנטרין נוטל אתה אם•

בחזה לזיהומים המשמש פנטמידין נוטל אתה אם•

 במחלת לטיפול תרופה, לבודופה נוטל אתה אם•
')אחרות תרופות נטילת' סעיף ראה( פרקינסון

.המוח יותרת גידול עם אובחנת אם•

.הבאים הדברים עם החלף
, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם בטוח אינך אם

 נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח
.Amisulpride

ושתייה אוכל עם אמיסולפרייד טבליות
 לפני מים הרבה עם אמיסולפרייד טבליות לבלוע•

.הארוחה
 טבלית נוטל שאתה בזמן אלכוהול תשתה אל•

.Amisulpridלהשפיע יכול שזה היא לכך הסיבה 
.התרופה פעולת אופן על

 חושבת, מניקה או בהריון את אם ופוריות הנקה, הריון
 שלך הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת
.התרופה נטילת לפני לייעוץ

הרֵיָֹון
 ההריון במהלך מומלצות אינןAmisulpride  טבליות
 מניעה באמצעי משתמשות שאינן הפוריות בגיל ובנשים
.יעילים

 במהלךAmisulpride  בטבליות משתמש אתה אם
 עלול תינוקך, להריון האחרונים החודשים שלושת
 של רצוני לא רעד, מוגבר שרירים מתח, מתסיסה לסבול
.בהאכלה קושי או נשימה בעיות, ישנוניות, הגוף

 אחד מפתח תינוקך אם, שלך הרופא עם שוחח
.הללו מהתסמינים

הנקה
Amisulpride.  בטבליות הטיפול במהלך להניק אין

 להאכיל ביותר הטובה הדרך על שלך הרופא עם שוחח
.אמיסולפרייד טבליות נוטל אתה אם תינוקך את

. עליך חל לעיל מהדברים אחד אם זו תרופה ליטול אין
 לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם

Amisulpride. טבליות נטילת
:במכונות ושימוש נהיגה
 ולסבול ישנוני או ישנוני, ערני פחות להרגיש עלול אתה

, קורה זה אם. התרופה נטילת בזמן מטושטשת מראייה
.כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או לנהוג אין

זהירות ואמצעי אזהרה
 טבליות נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח

.Amisulprid
כליות ממחלת סובל אתה אם•
התקפים( התקפים או אפילפסיה של היסטוריה לך יש אם•
(
פרקינסון ממחלת סובל אתה אם•
)קצב( חריג דופק לך יש אם•
)לדקה פעימות-55 מ פחות( איטי דופק לך יש אם•

בדם נמוכות אשלגן רמות לך יש אם•

בלב הולכה בעיית( ארוךQT  מרווח לך יש אם•
(
 של היסטוריה במשפחתך אחר למישהו או לך יש אם•

 נקשרו אלה כמו שתרופות מכיוון, דם קרישי
דם קרישי להיווצרות

 של משפחתית היסטוריה או לב מחלת לך יש אם•
לב בעיות

מוחי שבץ לך יש שאולי לך אמר שלך הרופא אם•

 סיכון לך שיש לך שנאמר או סוכרת חולה אתה אם•
בסוכרת ללקות מוגבר

 מבוגרים שאנשים היא לכך הסיבה. מבוגר אתה אם•
ישנוניים להרגיש או נמוך דם לחץ לקבל יותר נוטים

 עם קשישים של המוות מקרי במספר קטנה עלייה.
 אנטי תרופות הנוטלים חולים עבור דווחה דמנציה

 תרופות מקבלים שאינם לאלו בהשוואה פסיכוטיות
.פסיכוטיות אנטי

( לבנים דם תאי של נמוך מספר לך יש אם•
 לקבל עלול שאתה אומר זה). אגרנולוציטוזיס

.מהרגיל יותר רבה בקלות זיהומים

 על לך נאמר אם לקטוז מכילות אמיסולפרייד טבליות
, מסוימים לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי
.זו תרופה נטילת לפני לרופא פנה

AMISULPRIDE טבליות ליטול כיצד3.

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

זו תרופה נטילת
.הפה דרך זו תרופה קח•
. מים משקה עם בשלמותן הטבליות את לבלוע יש•

.שלך הטבליות את תלעס אל
.הארוחה לפני ליטול•
 חלשה שלך התרופה של שההשפעה מרגיש אתה אם•

, בעצמך המינון את תשנה אל, מדי חזקה או מדי
.שלך הרופא את שאל אלא

לקחת כמה
 תלויה תהיה שתיקח האמיסולפרייד טבליות כמות•

 הרופא הוראות אחר בקפידה עקוב. שלך במחלה
.שלך

 :עבור הפה דרך המומלץ המינון
מבוגרים

 בכל ג"מ-800 ל ג"מ50  בין הוא הרגיל המינון•
.יום

 יותר נמוך במינון להתחיל עשוי שלך הרופא•
.הצורך במידת

TITLE - AMISULPRIDE / SOLIAN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.548.pdf
www.911globalmeds.com/buy-amisulpride-solian-online


 עד לרשום יכול שלך הרופא הצורך במידת•
.יום בכל ג"מ1200

 יום בכל ג"מ300  עד של מינונים ליטול ניתן•
את קח. בודדת כמנה
.יום בכל שעה באותה מנה

 בבוקר כחצי ליטול יש ג"מ300  מעל מינונים•
בערב וחצי

הווסת הפסקות•
גברים אצל חזה הגדלת•
בשפיכה או, זקפה על לשמור או לקבל קושי•

)נמוך דם מלחץ לנבוע שיכולה( סחרחורת תחושת•

מטושטשת ראייה•

100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
)אנשים

הלב בקצב האטה•
)היפרגליקמיה( בדם גבוה סוכר•
מבולבל מרגיש•
באף גודש•
 העצמות כאשר זה'. אוסטאופורוזיס' הנקרא מצב•

.להישבר יותר נוטים שלך
 או) טריגליצרידים( שומן של גבוהות רמות•

בדם כולסטרול
( ריאות לדלקת סיכון עם מזון של מקרית שאיפה•

)ריאות זיהום
הדם בלחץ עלייה•
)שתן( מים בהעברת קושי•
הכבד לרקמת נזק•

קשיש
 אחריך מקרוב לעקוב יצטרך שלך הרופא•

 לסבול יותר גבוה סיכוי לך שיש מכיוון
או נמוך דם מלחץ

.זו תרופה עקב ישנוניות

בכליות בעיות עם חולים
.יותר נמוך מינון לך לתת יצטרך שלך שהרופא ייתכן

 טבליות לתת אין 18 לגיל מתחת ילדים
18 לגיל מתחת לילדים אמיסולפרייד

 ממהAmisulpride  טבליות יותר נוטל אתה אם
צריך שאתה

 או לרופא ספר, שצריך ממה טבליות יותר נוטל אתה אם
 את איתך קח. החולים בבית נפגעים למחלקת מיד פנה

. לקחת מה ידע שהרופא כדי זה. התרופות חבילת
 שקט אי תחושת: להתרחש עשויות הבאות ההשפעות

 ישנוניות או ישנוניות תחושת, נוקשים שרירים, רועד או
.הכרה לאובדן להוביל שעלולים

)אנשים1000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
)פרולקטינומה כגון( סרטני לא שפיר גידול•

 תחושת, חלשה או מבולבלת, טובה לא הרגשה•
עצבנות תחושת, תיאבון חוסר), בחילה( בחילה

 של תסמונת הנקראת מחלה להיות יכולה זו.
(SIADH) הולם לא אנטי-דיורטי הורמון הפרשת

, כואבים שרירים בעלי, מבולבלים, חלשים, עייפים•
 היא לכך שהסיבה ייתכן. טוב עובדים לא או עדיין
בדם נתרן של נמוכות רמות

 שכחת אם אמיסולפרייד טבליות ליטול שכחת אם
 אם, זאת עם. זוכר שאתה ברגע אותה קח, מנה ליטול
 המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט

 מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. שהוחמצה
.שנשכחה

 מנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידוע לא
(FONT: BOLD)) זמינים

 נוחה לא תחושה( מנוח חסרות רגליים תסמונת•
 והתסמינים תנועה ידי על זמנית שהוקלה ברגליים
).היום בסוף החמירים

.סגול אולטרה ולאור לשמש העור של מוגברת רגישות•

 המשך אמיסולפרייד טבליות ליטול תפסיק אם
 לך יגיד שהרופא עדAmisulpride  טבליות ליטול

.להפסיק
 אתה אםAmisulpride  טבליות ליטול תפסיק אל

 עלולה שלך המחלה, תפסיק אם. יותר טוב מרגיש
לוואי תופעות על דיווח.לחזור או להחמיר

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

 על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
: הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות

/yellowcard www.mhra.gov.ukאת חפש או 
Store  אוPlay- Google בMHRA  של הצהוב הכרטיס

App .Appleיכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על 
.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור

 אין, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא
. בפתאומיותAmisulpride  טבליות את להפסיק
 לתופעות לגרום עלולה פתאומית טיפול הפסקת
:כגון גמילה

חולה או מרגיש•
הזעה•
שקט אי תחושת או שינה קשיי•
חריגות גוף תנועות או שרירים נוקשות•

AMISULPRIDE טבליות לאחסן כיצד5..יחזור שלך המקורי שהמצב ייתכן•
דם בדיקת
 על להשפיע עשויהAmisulpride  טבליות נטילת

 בדיקות כוללים אלה. מסוימות דם בדיקות תוצאות
 אם. כבד ובדיקות' פרולקטין' הנקרא ההורמון למדידת

 שלך לרופא לספר חשוב, דם בדיקת לעבור עומד אתה
.אמיסולפרייד טבליות נוטל שאתה

 של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק
.ילדים

25°C מעל לאחסן אין•
.המקורית באריזה אחסן•
, הקרטון שעל התפוגה תאריך לאחר להשתמש אין•

.החודש של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך

. ביתית פסולת או שפכים מי דרך תרופות להשליך אין•
 שאינן מתרופות להיפטר כיצד הרוקח את שאל

הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. עוד נחוצות
.

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

אפשריות לוואי תופעות4.

 לגרום עלולותAmisulpride  טבליות, התרופות כל כמו
אחר ומידע החבילה תוכן6..אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות

 או לרופא ופנה אמיסולפרייד טבליות ליטול הפסק
ּפעִָילה :אמיסולפרייד טבליות מכילות מה:אם חולים לבית מיד פנה

 של טבליה כל. אמיסולפרייד הוא המרכיב
.אמיסולפרייד של ג"מ50  מכילה ג"מ50

 של ג"מ100  מכילה ג"מ100  של טבליה כל
.אמיסולפרייד

 של ג"מ200  מכילה ג"מ200  של טבליה כל
.אמיסולפרייד

 של ג"מ400  מכילה ג"מ400  של טבליה כל
.אמיסולפרייד

100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
)אנשים

 לכלול עשויים הסימנים. אלרגית תגובה לך יש•
,וגבשושי מגרד עומס
, השפתיים של נפיחות, נשימה או בליעה קשיי

הלשון או הגרון, הפנים
 להיות יכול זה. מהרגיל זיהומים יותר מקבל אתה•

 ירידה או) אגרנולוציטוזיס( דם הפרעת בגלל
 או לוקופניה( הלבנים הדם תאי במספר

).נויטרופניה

)התקף( כושר לך יש•

& 200mg  טבליות עבור האחרים החומרים
50mg, 100mg Amisulprideלקטוז, תירס עמילן הם 

 מימית סיליקה400cps,  מתילצלולוזה, מונוהידראט
stearate. ומגנזיום קולואידית

)אנשים1000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
, מהיר דופק, נוקשים שרירים, הזעה, גבוה חום לך יש•

 או ישנוני, מבולבל מרגיש ואתה מהירה נשימה
 תופעת של הסימפטומים להיות יכולים אלה. נסער
 ממאירה תסמונת' הנקראת נדירה אך חמורה לוואי

'נוירולפטית

 בחזה כאבים או חריג או מאוד מהיר לב קצב לך יש•
 לב להפרעת או לב להתקף לגרום שעלולים
.חיים מסכנת

 התסמינים( ברגליים במיוחד בוורידים דם קרישי לך יש•
 שעלולים), ברגל ואדמומיות כאב, נפיחות כוללים
 בחזה לכאבים ולגרום לריאות דם כלי דרך לעבור
 מהתסמינים באחד מבחין אתה אם. נשימה ולקשיי
.רפואי לייעוץ מיד פנה, הללו

 הם400mg Amisulpride  בטבליות האחרים החומרים
 מגנזיום, נתרן עמילן גליקולאט, מונוהידראט לקטוז

,stearate400,  מתילצלולוזה, מיקרו-גבישית תאיתcps
 חמצני דו טיטניום, בסיסי בוטיל מתאקרילט קופולימר

,(E171)6000. ומקרוגול טלק

 ותכולתAmisulpride  טבליות נראות איך
האריזה

MAM100 , וMAM200- בהתאמה אחד בצד מסומנות.
 לא, ניקוד עם, עגולות, אוף-וויט עד לבנות טבליות
200mg & 50mg, 100mg 50  עם מצופות

Amisulpride
ג"מ400  אמיסולפרייד טבליות
, קמורות דו, ביציות בצורת, אוף-וויט עד לבנות טבליות

 בצדMAM400  המסומנות סרט מצופות, קרעים עם
.אחד

400mg & 50mg, 100mg, 200mg  טבליות
Amisulpride60  של שלפוחיות באריזות זמינות

.טבליות

 אחת לך יש אם האפשרי בהקדם לרופא ספר
 עלול( מאוד שכיח: הבאות הלוואי מתופעות
)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע

, איטית תנועה. עווית או שרירים נוקשות, רעד•
שקט אי תחושת או מהרגיל רוק יותר מייצרת

ויצרן שיווק אישור בעל

מוגבלת מילפארם :שיווק אישור בעל

Road End Park, West , ארס
Business,Odyssey
 ,6QD בריטניה

Ruislip, HA4South

)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
 הידיים של בעיקר, בהן לשלוט יכול שאינך תנועות•

 הרופא אם אלה תסמינים להפחית ניתן(. והרגליים
 רושם או האמיסולפרייד מינון את מוריד שלך

)נוספת תרופה
:יצרנים

מוגבלת מילפארם
Road End Park, West , ארס

Business,Odyssey
6QD  בריטניה,

Ruislip, HA4South

100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
)אנשים

 הפנים של בעיקר, בהן לשלוט יכול שאינך תנועות•
והלשון

:כוללות אחרות לוואי תופעות
)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח

 או חרדה תחושת או) שינה נדודי( שינה קשיי•
נסערות

ישנוניות או ישנוניות תחושת•
בפה יובש, בחילה או הרגשה, עצירות•

במשקל לעלות•
בשד כאבים, וגברים בנשים אם חלב של חריג ייצור•

3000 BBG Far,Birzebbugia
Estate, Hal Industrial Far Hal

Services )Malta( Ltd., HF26, SwiftAPL

PL16363/0145
PL16363/0146
PL16363/0147
PL16363/0148
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