
סרט מצופות טבליות ג"מ200 /ג"מ12.5 /ג"מ50  סטאלבו

אנטקפון/קרבידופה/לבודופה

 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-
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 המחלה סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-

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

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

:זה בעלון יש מה
משמש הוא ולמה סטלבו זה מה1.
Stalevo נטילת לפני לדעת עליך מה2.
סטאלבו את לקחת כיצד3.
5  אפשריות לוואי תופעות4.

Stalevo את לאחסן כיצד
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמה סטלבו זה מה1.

. בסרט מצופה אחת בטבליה) ואנטקפון קרבידופה, לבודופה( פעילים חומרים שלושה מכיל סטלבו
Stalevoפרקינסון במחלת לטיפול משמש.

 כמות את מגבירLevodopa . במוח דופמין הנקרא חומר של נמוכות מרמות נגרמת פרקינסון מחלת
ההשפעות את משפרים ואנטקפון קרבידופה. פרקינסון מחלת של הסימפטומים את מפחית ומכאן הדופמין

.לבודופה של האנטי-פרקינסון

Stalevo נטילת לפני לדעת עליך מה2.

:אתה אם סטאלבו את תיקח אל

 זו תרופה של האחרים מהמרכיבים אחד לכל או, אנטקפון או קרבידופה, ללבודופה אלרגיים-
6) בסעיף המפורטים(

עיניים הפרעת( צרה זווית עם גלאוקומה להם יש
הכליה יותרת בבלוטת גידול יש)

, סלקטיבייםB- MAO-וA MAO- מעכבי של שילובים( בדיכאון לטיפול מסוימות תרופות נוטלים
)סלקטיביים לאMAO  מעכבי או

 לטיפול המשמשות לתרופות נדירה תגובה זוהי- (NMS  נוירולפטית ממאירה תסמונת פעם אי היה
)קשות נפשיות בהפרעות

 יש) נדירה שרירים הפרעת( טראומטי לא רבדומיוליזיס לך היה פעם אי
.חמורה כבד מחלת

-
-
-

-

-
-

זהירות ואמצעי אזהרות

: פעם אי לך היה או לך יש אםStalevo  נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח
הדם כלי של או, לב קצב הפרעות כולל הלב של אחרת מחלה כל או לב התקף-

הריאות של אחרת מחלה כל או אסטמה
 שלך המינון את להתאים צורך שיהיה ייתכן כי, בכבד בעיה

הורמונים או כליות למחלות

-
-
-

TITLE - CARBIDOPA + LEVODOPA + ENTACAPONE / STALEVO 
MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK
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-
-

עוויתות או קיבה כיבי
 במעי לדלקת סימן להיות עשוי שזה מכיוון שלך הרופא עם התייעץ ממושך שלשול חווה אתה אם
הגס
פסיכוזה כמו חמורה נפשית הפרעה של צורה כל

 צורך שיהיה וייתכן שלך המינון את להתאים צורך שיהיה ייתכן כי, זווית רחבת כרונית גלאוקומה
.שלך בעיניים הלחץ את לנטר

-
-

: כעת נוטל אתה אם שלך הרופא עם התייעץ
)בפסיכוזה לטיפול המשמשות תרופות( פסיכוטיות אנטי תרופות-
 עלול שסטאלבו לכך מודע להיות עליך. מיטה או מכיסא קימה בעת נמוך דם ללחץ לגרום שעלולה תרופה-

.הללו התגובות את להחמיר

: אתהStalevo  עם הטיפול במהלך אם שלך הרופא עם התייעץ
, תסיסה, מרעד סובלים אתם אם או, בעוצמה מתכווצים או מאוד מתקשים שלכם שהשרירים לב שימו-

 לרופא מיד פנה ,יקרה זה מכל משהו אם. הדם בלחץ גדולות תנודות או מהיר דופק, חום, בלבול
שלך

שלך בהתנהגות חריגים בשינויים להבחין או, אובדניות מחשבות לך יש, מדוכא להרגיש
 להשתמש או לנהוג אין, קורה זה אם. ישנוני מאוד מרגיש אתה אם או, פתאום נרדם עצמך את מצא

')במכונות ושימוש נהיגה' סעיף גם ראה( כלשהן מכונות או בכלים
 זה אם. סטאלבו ליטול שהתחלת לאחר מחמירות או מתחילות מבוקרות לא שתנועות לב שים
: שלשול שחווית פרקינסון נגד התרופה של המינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן, קורה
.במשקל מוגזמת ירידה למנוע מנת על שלך המשקל אחר לעקוב מומלץ

. יחסית קצר זמן פרק תוך במשקל וירידה) תשישות, חולשה( אסתניה, מתקדמת אנורקסיה לחוות
כבד תפקודי הכוללת כללית רפואית הערכה לשקול יש, קורה זה אם

'.סטלבו את ליטול מפסיק אתה אם' סעיף ראה, בסטאלבו להשתמש להפסיק צורך מרגיש

-
-

-

-

-

-

 המובילים התמכרות דמויי תסמינים מפתח שאתה מבחינים מטפלת/משפחתך או אתה אם שלך לרופא ספר
.פרקינסון במחלת לטיפול המשמשות אחרות ותרופות סטלבו של גדולים למינונים להשתוקקות

 להתנהג תשוקה או דחפים מפתח שאתה מבחינים שלך מטפלת/משפחתך או אתה אם שלך לרופא ספר
 מסוימות פעילויות לבצע הפיתוי או הדחף, הדחף בפני לעמוד יכול שאינך או עבורך רגילות שאינן בדרכים
 לכלול ויכולות בדחפים שליטה הפרעות נקראות אלו התנהגויות. לאחרים או לעצמך להזיק שעלולות
 או במחשבות בעלייה עיסוק או חריג באופן גבוה מיני יצר, מוגזמות הוצאות או אכילה, ממכרים הימורים
.שלך הטיפולים את לבדוק יצטרך שלך שהרופא ייתכן.מיניים רגשות

Stalevo. עם טווח ארוך טיפול במהלך רגילות מעבדה בדיקות כמה לקחת עשוי שלך הרופא

.בסטאלבו משתמש שאתה שלך לרופא ספר אנא, ניתוח לעבור חייב אתה אם

, רעידות, רצוניות לא תנועות כגון( חוץ-פירמידליים בתסמינים לטיפול בסטאלבו להשתמש מומלץ לא
.אחרות תרופות ידי על הנגרמים) שרירים והתכווצויות שרירים קשיחות

נוער ובני ילדים

 אינו מתבגרים או בילדים בסטאלבו השימוש, לכן. מוגבל18  לגיל מתחת בחוליםStalevo  עם הניסיון
.מומלץ

וסטאלבו אחרות תרופות

.כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

2



A- מעכבי של שילובים( בדיכאון לטיפול מסוימות תרופות נוטל אתה אםStalevo  את תיקח אל
MAOו-B- MAOמעכבי או, סלקטיביים  MAOסלקטיביים לא.(

Stalevo כוללים אלו. מסוימות תרופות של הלוואי ותופעות ההשפעות את להגביר עשוי:
, מפרוטילין, דסיפרמין, אמיטריפטילין, מוקלובמיד כגון בדיכאון לטיפול המשמשות תרופות-

ופארוקסטין ונלפקסין
 הנשימה בדרכי במחלות לטיפול המשמשים, ואיזופרנלין רימיטרול
קשות אלרגיות לתגובות משמשים, אדרנלין

, אלפא-מתילדופה נמוך דם ולחץ לב במחלות לטיפול המשמש, ודובוטמין דופמין, נוראדרנלין
גבוה דם בלחץ לטיפול משמש

.פרקינסון במחלת לטיפול המשמש, אפומורפין

-
-
-
-
-

:כוללים אלו. מסוימות תרופות ידי על להיחלש עשויות סטאלבו של ההשפעות
והקאות בחילות, נפשיות בהפרעות לטיפול המשמשים לדופמין אנטגוניסטים-
עוויתות למניעת המשמש, פניטואין-
.השרירים להרפיית משמש פפאברין-

 השני נטילת לפני שעות3  עד שעתיים לפחות המתן, מהם אחד נטילת לאחר. זמנית בו ברזל ותוספי.
Stalevoליטול אין, לכן. ברזל לעכל עליך להקשות עשוי Stalevo

ושתייה אוכל עם סטלבו

 הוא אם היטב להיספג שלא עשויStalevo , מהחולים חלק עבור. אוכל בלי או עם סטאלבו את ליטול ניתן
 התייעץ). ואגוזים זרעים, חלב מוצרי, דגים, בשר כגון( בחלבון עשיר מזון אכילת לאחר קצר זמן או, עם נלקח
.עליך חל שזה חושב אתה אם שלך הרופא עם

ופוריות הנקה, הריון

 לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם
.התרופה נטילת

.בסטאלבו הטיפול במהלך להניק אין

במכונות ושימוש נהיגה

 כאשר במיוחד היזהר, לכן. סחרחורת או סחרחורת להרגיש לך לגרום שעלול מה, שלך הדם לחץ את להוריד עשוי.
Stalevo כלשהן מכונות או בכלים משתמש אתה כאשר או נוהג אתה

 שתרגיש עד המתן, פתאום נרדם עצמך את מוצא לפעמים אתה אם או, מאוד מנומנם מרגיש אתה אם
 להעמיד עלול אתה, אחרת. ערני להיות ממך שדורש אחר דבר כל תעשה או שתנהג לפני לגמרי ער שוב
.מוות או חמורה פציעה בסכנת ואחרים עצמך את

סוכרוז מכיל סטלבו

 לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם). טבליה/ג"מ(1.2  סוכרוז מכיל.
Stalevo זו תרופה נטילת לפני לרופא פנה, מסוימים

סטאלבו את לקחת כיצד3.

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

: ולקשישים למבוגרים
.יום בכל לקחת סטלבו של טבליות כמה בדיוק לך יגיד שלך הרופא-
.יותר קטנות לחתיכות לשבור או לפצל מיועדות אינן הטבליות-
.פעם בכל אחת טבליה רק לקחת צריך אתה-
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-
-

 אתה אם. יותר נמוך או יותר גבוה מינון להציע עשוי שלך הרופא, לטיפול מגיב אתה שבו לאופן בהתאם
,ג"מ200 /ג"מ18.75 /ג"מ75 , ג"מ200 /ג"מ12.5 /ג"מStalevo 50  נוטל
 אין, ג"מ200 /ג"מ37.5 /ג"מ150  או ג"מ200 /ג"מ31.25 /ג"מ125 , ג"מ200 /ג"מ25 /ג"מ100
.ביום טבליות-10 מ יותר ליטול

 אתה אם או, מדי חלשה או מדי חזקהStalevo  של שההשפעה חושב אתה אם הרוקח או הרופא עם שוחח
.אפשריות לוואי תופעות חווה

1 תמונה
 הסגר את פתחו: הראשונה בפעם הבקבוק לפתיחת
. נשבר שהוא עד החותם על האגודל עם לחצו מכן ולאחר
1. תמונה ראה

שצריך ממה סטאלבו יותר לוקח אתה אם

 מנת של במקרה. הרוקח או הרופא עם מיד שוחח, שצריך ממהStalevo  טבליות יותר בטעות נטלת אם
העור שצבע או מהרגיל מהיר או איטי להיות עשוי שלך הלב קצב, נסער או מבולבל להרגיש עלול אתה יתר

.להשתנות עשוי שלך השתן או העיניים, הלשון,

סטאלבו את לקחת שכחת אם

.שנשכחה טבליה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין

: שלך הבאה המנה עד משעה יותר חלפה אם
.הרגיל בזמן הבאה הטבליה ואת, זוכר שאתה ברגע אחת טבליה קח

: שלך הבאה המנה עד משעה פחות חלפה אם
.כרגיל תמשיך זה אחרי. נוספת טבליה קח ואז, אחת שעה המתן, זוכר שאתה ברגע טבליה קח

.אפשריות לוואי תופעות למנוע כדיStalevo,  טבליות בין שעה לפחות תמיד השאר

סטאלבו את לקחת תפסיק אם

 יצטרך שלך שהרופא ייתכן כזה במקרה. זאת לעשות לך אומר שלך הרופא כן אם אלאStalevo  את ליטול תפסיק אל
 הסימפטומים על מספקת שליטה לתת כדי, לבודופה במיוחד, פרקינסון נגד שלך האחרות התרופות את להתאים

 לא לוואי לתופעות לגרום עלול זה, פרקינסון נגד אחרות ותרופות סטאלבו את לקחת פתאום תפסיק אם. שלך
.רצויות

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

אפשריות לוואי תופעות4.

 על להקל ניתן. אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
.המינון התאמת ידי על הלוואי מתופעות רבות

:שלך לרופא מיד פנה,הבאים התסמינים את חווית בסטאלבו הטיפול במהלך אתה אם

 או מהיר דופק, חום, בלבול, תסיסה, רעד מקבל אתה, בעוצמה מתכווצים או מאוד מתקשים שלך השרירים-
 נוירולפטית ממאירה תסמונת של תסמינים להיות יכולים אלה. שלך הדם בלחץ רחבות תנודות
,NMS)או) המרכזית העצבים מערכת של בהפרעות לטיפול המשמשות לתרופות נדירה חמורה תגובה 

).נדירה חמורה שרירים הפרעת( רבדומיוליזה
, הפנים של נפיחות, פריחה, גירוד), סרפד פריחה( כוורות לכלול עשויים הסימנים, אלרגית תגובה

.בליעה או נשימה לקשיי לגרום עלול זה. הגרון או הלשון, השפתיים
-

4



)אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי( מאוד שכיח
)דיסקינזיות( מבוקרות לא תנועות-
)בחילה( בחילה תחושת-
שתן של מזיק לא אדמדם חום צבע שינוי-
שרירים כאב-
שלשול-

)אנשים10  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( שכיח
גבוה דם לחץ, נמוך דם לחץ עקב עילפון או סחרחורת-
נמנום, סחרחורת, פרקינסון בתסמיני החמרה-
עצירות, בפה יובש, צרבת, נוחות ואי בטן כאבי, הקאות-
עייפות), סיוטים כולל( חריגים חלומות, בלבול, הזיות, לישון יכולת חוסר-
)התאבדות על מחשבות עם אולי( ודיכאון חרדה, בזיכרון בעיות כולל-  נפשיים שינויים-

 קצב או סדיר לא לב קצב), בחזה כאבים למשל( עורקים או לב מחלות אירועי
יותר תכופות נפילות
נשימה קוצר
 התכווצויות פריחות, מוגברת הזעה

 טשטוש רגליים של נפיחות, שרירים
ראייה

אנֲמִֶיהָ
 כאב במשקל ירידה, בתיאבון ירידה
פרקים כאבי, ראש
שתן בדרכי דלקת

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשוי( נדיר
לב התקף-
במעיים דימום-
תקינות לא כבד תפקודי בדיקות, לדימום לגרום שעלולים הדם תאי בספירת שינויים-
עוויתות-
נסער מרגיש-
פסיכוטיים תסמינים-
)הגס המעי של דלקת( קוליטיס-
)זיעה, שיער, ציפורניים, עור למשל( שתן מלבד צבע שינויי-
בליעה קשיי-
להשתין יכולת חוסר-

)הזמינים מהנתונים להעריך ניתן לא( ידוע לא
 תסמונת המכונה, מוטוריים בתסמינים לשליטה הנדרש לזה מעבר סטלבו של גדולים למינונים משתוקקים
 או הרוח במצב שינויים), דיסקינזיות( חריגות רצוניות לא תנועות חווים מהמטופלים חלק. דופמין דיסוויסות
.סטלבו של גדולות מנות נטילת לאחר אחרות לוואי תופעות

: גם דווחו הבאות הלוואי תופעות
)בכבד דלקת( הפטיטיס-
גירוד-

:הבאות הלוואי תופעות את לחוות עלול אתה
:לכלול עשויה אשר, להזיק שעלולה פעולה לבצע לדחף להתנגד יכולת חוסר-

חמורות משפחתיות או אישיות השלכות למרות המידה על יתר להמר חזק דחף-
מוגבר מיני דחף, למשל, לאחרים או אותך המדאיגים מינית והתנהגות עניין הגברת או שינוי-

נשלטות בלתי מוגזמות הוצאות או קניות-
 אכילת( כפייתית אכילה או) קצר זמן בפרק מזון של גדולות כמויות אכילת( מוגזמת אכילה-

).הרעב את להשביע כדי שצריך ממה ויותר מהרגיל מזון יותר

 הפחתת או לניהול בדרכים ידונו הם; הללו מההתנהגויות אחת חווה אתה אם שלך לרופא ספר
.הסימפטומים
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לוואי תופעות על דיווח
 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

yellowcard/ של האינטרנט אתר דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות
Scheme: www.mhra.gov.uk Card Yellowאת לחפש או  Card Yellow MHRAב Play- Googleאו  Store App

.Appleזו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על.

סטאלבו את לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 התפוגה תאריךEXP.  לאחר והקרטון הבקבוק על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס

.מיוחדים אחסון תנאי דורש אינו זה מוצר

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

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכילStalevo  מה

-
-

.ואנטקפון קרבידופה, לבודופה הם סטלבו של הפעילים החומרים
-200 ו קרבידופה ג"מ12.5 , לבודופה ג"מ50  מכילה ג"מ200 /ג"מ12.5 /ג"מStalevo 50  טבלית כל
.אנטקפון ג"מ

 מניטול, תירס עמילןstearate,  מגנזיום, נתרן קרוסקרמלוז הם הטבליה בליבת האחרים המרכיבים
(E421)ופובידון (E1201)

80,  פוליסורבט, סטארט מגנזיום, היפרומלוז(E422), ) אחוז(85  גליצרול הם הסרט בציפוי המרכיבים
(E172). צהובה ברזל ותחמוצת(E171)  טיטניום תחמוצת דו, סוכרוז(E172),  אדומה ברזל תחמוצת

-

-

האריזה ותכולת סטלבו נראה איך

 ללא קמורות, עגולות, אפרפרות או חומות אדומות טבליות: ג"מ200 /ג"מ12.5 /ג"מLCE'-'50  אחד בצד.
50Stalevo  ב המסומנות ניקוד

 משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא). טבליות250  או175 130, 100, 30, (10,  שונים אריזה גדלי בשישה מגיע.
Stalevo

אוריון תאגיד שיווק אישור בעל

1Orionintie
Espoo-02200FI
פינלנד

יצַרןָ
7 Joensuunkatu Pharma Orion

CorporationOrion
24100FI- סאלו

פינלנד

1 Orionintie Pharma Orion
CorporationOrion

Espoo-02200FI
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פינלנד

.השיווק אישור בעל של המקומי לנציג לפנות נא, זו תרופה על מידע לכל

המאוחדת הממלכה

"בע) בריטניה( פארמה אוריון
520300 1635 +44 ': טל מ

 ינואר .ב לאחרונה עודכן זה עלון
.2021
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