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

-
-
-

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם

 סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה
.לשלך זהים שלהם המחלה

 תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי

-

זה בעלון יש מה
משמשת היא ולמהdihydrochloride Betahistine  טבליות מהי1.
dihydrochlorideBetahistine  טבליות נטילת לפני לדעת עליך מה2.
dihydrochlorideBetahistine  טבליות ליטול כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
dihydrochlorideBetahistine  טבליות לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמשת היא ולמהdihydrochloride Betahistine  טבליות מהי1.

 היאMénière  ובחילות שמיעה אובדן), טיניטוס( באוזניים צלצולים), ורטיגו( סחרחורת כגון.
Betahistine תסמונת של בסימפטומים לטיפול המשמשת היסטמין אנלוגית תרופה

.הלחץ הצטברות את מוריד זה. הפנימית באוזן הדם זרימת שיפור ידי על פועלת זו תרופה

dihydrochlorideBetahistine  טבליות נטילת לפני לדעת עליך מה2.

dihydrochloride:Betahistine  טבליות ליטול אין
 של האחרים מהמרכיבים אחד לכל או דיהידרוכלוריד לבטהיסטין) יתר רגיש( אלרגי אתה אם-

).נוסף ומידע האריזה תוכן6,  סעיף ראה(dihydrochloride Betahistine  טבליות

 בלוטת של נדיר גידול), פאוכרומוציטומה( הכליה יותרת גידול עקב גבוה דם לחץ לך יש אם
.הכליה יותרת

-

זהירות ואמצעי אזהרה
-
-
-

 יש אם) פפטי כיב( קיבה כיב לך יש אם
אסתמה לך
 תלונות שכן, אלרגיה ידי על הנגרמת באף הצטננות או בעור פריחה, סרפד פריחה לך יש אם
.להחמיר עלולות אלו
נמוך דם לחץ לך יש אם -

TITLE - BETAHISTINE MESILATE / MERISLON MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-betahistine-mesilate-merislon-online
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 טבליות לקחת רשאי אתה אם שלך הרופא עם התייעץ, לעיל מהמצבים מאחד סובל אתה אם
dihydrochloride.Betahistine

.הטיפול במהלך רופא של במעקב להיות צריכות אלו חולים קבוצות

dihydrochlorideBetahistine  וטבליות אחרות תרופות
 על או זה של פעולתו אופן על להשפיע יכולים החומרים או שהתרופות פירושה אינטראקציה

.זמנית בו נלקחים שניהם כאשר הלוואי תופעות

.אחרות תרופות עםbetahistine  של אינטראקציות נצפו לא כה עד
 תרופות הם אנטיהיסטמינים. אנטיהיסטמינים של ההשפעה על להשפיע עשוי שבטהיסטין ייתכן

 או הרופא עם התייעץ. מכוניות ומחלות השחת קדחת כגון באלרגיות לטיפול במיוחד המשמשות
).אלרגיות נגד תרופות( באנטיהיסטמינים זמנית בו משתמש אתה אם הרוקח

 עשויים פרקינסון במחלת או בדיכאון לטיפול המשמשים- (MAOI)  מונואמין-אוקסידאז מעכבי
ַ.לּוחדיהידרוכלורידBetahistine של החשיפה את להגביר

 גם חל זה. אחרות בתרופות) לאחרונה השתמשת או( משתמש אתה אם לרוקח או לרופא דווח
.מרשם ללא הזמינות אחרות תרופות על

 אתה ושתייה מזון עםdihydrochloride Betahistine  טבליות
.האוכל אחרי או עםBetahistine  לקחת יכול

ופוריות הנקה, הריון
 שלך הרופא כן אם אלא בהריון את אםdihydrochloride Betahistine  טבליות ליטול אין

.לייעוץ שלך הרופא את שאל. לחלוטין הכרחי שזה החליט
 לא. שלך הרופא הורה כן אם אלא דיהידרוכלוריד בטהיסטין בטבליות השימוש בזמן להניק אין
אם לחלב עובר בטהיסטין אם ידוע

במכונות ושימוש נהיגה
 להשתמש או לנהוג יכולתך על להשפיע צפויות לאdihydrochloride Betahistine  טבליות
dihydrochloride  בטבליות מטופל אתה שבגינן שמחלות זכור, זאת עם. במכונות או בכלים

Betahistine)להרגיש לך לגרום עלולות) מנייר לתסמונת הקשורים שמיעה ואובדן טינטון, ורטיגו 
.במכונות להשתמש או לנהוג יכולתך על להשפיע ויכולות, חולה להיות או סחרחורת

מונוהידראט לקטוז מכילותdihydrochloride Betahistine  טבליות
 מונוהידראט לקטוז ג"מ-100 ו ג"מ8  של בעוצמה מונוהידראט לקטוז ג"מ50  מכילה זו תרופה
 עם אנשים, לגלקטוז סבילות של נדירות תורשתיות חריגות עם מטופלים. ג"מ16  של בעוצמה
 אם שלך לרופא ספר. זו בתרופה להשתמש צריכים לא גלוקוז-גלקטוז ספיגת או בלקטאז מחסור
.לסוכר סבילות אי לך שיש יודע אתה

dihydrochlorideBetahistine  טבליות ליטול כיצד3.

 עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוקdihydrochloride Betahistine  טבליות תמיד קח
.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא

 לגיל מתחת נוער ובני בילדים לשימוש מומלצות אינןdihydrochloride Betahistine  טבליות
.אלו גיל בקבוצות ובטיחות יעילות על נתונים שאין מכיוון18,



 :הוא הרגיל המינון
מבוגרים
 שלוש אחת ג"מ16  עד חצי טבלית או ג"מ8  של שתיים עד אחת טבליה הוא הרגיל ההתחלתי המינון
.ביום ג"מ24-48  של בטווח כלל בדרך הוא התחזוקה מינון. ביום פעמים

.כלשהו בשיפור שתבחין עד שבועות מספר שיחלפו ייתכן

להישתמש איך

 כפי בדיוק התרופה את קח. . האוכל לאחר או עם הטבליה את קח. מים עם הטבליות את לבלוע
.בטוח לא אתה אם שלך הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא
 מינוני. הארוחות עם לקחת רצוי, ביום פעמים שלוש ג"מ16  עד8  הוא ראשוני פומי טיפול

 ניתן. ג"מ48  על יעלה לא היומי המינון. ביום ג"מ48 - 24  של בטווח כלל בדרך הם תחזוקה
 לאחר רק בשיפור להבחין היה ניתן לפעמים. המטופל לצרכי שיתאים כך המינון את להתאים
.טיפול של שבועות מספר
 זמינים נתונים אין. כבד ליקוי עם חולים עבור זמינים נתונים אין

.כליות ליקוי עם חולים עבור
.זו באוכלוסייה בזהירות-betahistine ב להשתמש יש, קשישים בקרב מוגבלים נתונים יש

18) עד6  בני( נוער ובני בילדים שימוש

.ויעילות בטיחות על נתונים היעדר עקב18  לגיל מתחת ומתבגריםבילדים לשימוש מומלץ לא

 צריך שאתה ממה דיהידרוכלוריד בטהיסטין טבליות יותר נוטל אתה אם
.שלך הרופא עם התייעץ, שנקבע מהמינון יותר נטלת אם

, עיכול בעיות, הקאות, בחילות הם דיהידרוכלוריד בטהיסטין בטבליות יתר מנת של התסמינים
.התקפים-  יותר גבוה ובמינון קואורדינציה בעיות

דיהידרוכלוריד בטהיסטין טבליות ליטול שכחת אם
 טבליה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. שלך הבאה המנה את לקחת שתצטרך עד המתן

.שנשכחה

דיהידרוכלוריד בטהיסטין טבליות ליטול מפסיק אתה אם

.הרוקח או הרופא את שאל, זה במוצר השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

 תופעות. אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
:להתרחש עלולות הבאות הלוואי

-Bethaistine:ב הטיפול במהלך להופיע עלולות הבאות החמורות הלוואי תופעות

-
-

.נשימה לקשיי לגרום עלול זה
דלקתי מגרד עור, בעור אדומה פריחה-

:כגון אלרגיות תגובות
.הצוואר או הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות



 הרופא עם קשר וליצור מיד הטיפול את להפסיק עליך, הללו הלוואי מתופעות אחת מתרחשת אם

.שלך

):אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשויות( שכיחות לוואי תופעות

, הקאות כגון קלות קיבה תלונות, עיכול הפרעות, בחילות, פעם מדי נמנום, ראש כאבי
.קיבה בעיות בהפחתת לסייע יכולה אוכל עםBetahistine  נטילת. ונפיחות בטן כאבי

)הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידוע לא
בחולים להופיע עלולים סימפונות עוויתות), לב דפיקות( תקין לא דופק, כוורות, פריחה, גירוד

הסימפונות של אסתמה עם

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

 לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי
.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע

: בכתובת הצהובים הכרטיסים תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה- בריטניה עבור
/yellowcardwww.mhra.gov.uk

 באמצעות ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה-  אירלנד עבור
Pharmacovigilance,HPRA

Terrace, IRLEarlsfort - 2  דבלין;
 אתר6762517. 1 +353 : פקס6764971; 1 +353 ': טל

www.hpra.ie;: אינטרנט
medsafety@hpra.ie.: אלקטרוני דואר

dihydrochlorideBetahistine  טבליות לאחסן כיצד5.

-
-
-
-

.צלזיוס מעלות-30 ל מתחת לאחסן יש

 הרחק. לחות מפני להגן כדי המקורית באריזה שלך הטאבלטים את אחסן
.ילדים של ומראייתם ידם מהישג

 התפוגה תאריך. האריזה על בבירור המצוין התפוגה תאריך לאחר הטבליות את ליטול אין
.החודש של האחרון ליום מתייחס

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

-

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

dihydrochlorideBetahistine  טבליות מכילות מה

dihydrochloride.betahistine  הוא הפעיל החומר
dihydrochloride .betahistine  ג"מ16  או ג"מ8  מכילה טבליה כל

:הבאים פעילים הלא החומרים את מכילות הטבליות
 תאית, תירס עמילן מים נטולת לימון חומצתK25,  פובידון, מונוהידראט לקטוז

מופקש צמחי שמן, קרוספובידון, מיקרו-גבישית



האריזה ותכולתdihydrochloride Betahistine  טבליות נראות איך

dihydrochlorideBetahistine 8  טבליות ג"מ
'BE'  הכיתוב עם משופעים קצוות עם ושטוחות עגולות, לבנות כטבליות מוצג זה תרופתי מוצר
.השני בצד שבירה וקו אחד בצד
.שווים למינונים לחלק ולא הבליעה על להקל כדי השבירה על להקל כדי רק נועד הניקוד קו

dihydrochlorideBetahistine 16  טבליות ג"מ
'BF'  הכיתוב עם משופעים קצוות עם ושטוחות עגולות, לבנות כטבליות מוצג זה תרופתי מוצר
.השני בצד שבירה וקו אחד בצד
.שווים חצאים לשני הטאבלט את לחלק ניתן

 גודל). אלומיניוםPVdC)-PVC/ שלפוחיות ברצועות ארוזות הטבליות8mg  עבור
.טבליות-120 ו90 84, 60, 50, 30, 20, 14,  של אריזה

 בגודל) אלומיניוםPVdC)-PVC/ שלפוחיות ברצועות ארוזות הטבליות, ג"מ16  עבור
.טבליות-120 ו90 84, 60, 30, 20, 14,  של אריזה

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא

 ,Limited שיווק אישור בעל
HealthcareAccord

4HF,  Harrow, Middlesex, HA1 Road, North Pinner בריטניה
House, 319Sage

יצַרןָ
Limited, HealthcareAccord
HF,  4 HA1 Harrow, Middlesex Road, North Pinner בריטניה

House, 319Sage

oo, Sp.z Polska HealthcareAccord
Pabianice,  50,95-200ul. Lutomierska פולין

200, BV, Winthontlaan
HealthcareAccord

Utrecht, KV3526
הולנד

.הבאים השמות תחת-EEA ב החברות במדינות מורשה זה תרופתי מוצר

מוצע מומצא שםמדינה
NLTabletten8 16 /  ג"מ Accord 2HCLBetahistine
FR8  קומפריים ג"מ AccordBetahistine
8/16mg dihydrochlorideBetahistine  טבליותּכלְֹומרַ
Healthcare Accord dihydrochlorideBetahistine 8 16 /  קומפרס ג"מזה
PLAccord dihydrochlorideBetahistine
dihydrochlorideBetahistine 8/16  טבליות ג"מּברְִיטנִַיהָ

-12/2019.ב לאחרונה עודכן זה עלון


