
מרשם מידע של דגשים
 בצורה-DEXILANT ב לשימוש הדרוש המידע כל את כוללים אינם אלו דגשים
DEXILANT. עבור המרשם על מלא מידע ראה. ויעילה בטוחה

---------------------- זהירות ואמצעי אזהרות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 של נוכחות מונעת אינהDEXILANT  עם סימפטומטית תגובה: קיבה ממאירות•

(5.1). קיבה ממאירות
•difficileClostridiumב טיפול: הקשור שלשול PPI-קשור להיות עשוי 

(5.2). הקשור שלשולdifficileClostridium ל מוגבר לסיכון

 קשור להיות עשוי-PPI ב יומי במינון ומרובה טווח ארוך טיפול :בעצם שבר•
 עמוד או היד כף פרק, בירך לאוסטאופורוזיס הקשורים לשברים מוגבר לסיכון

(5.3). השדרה
עם ממושך טיפול עם רחוקות לעיתים דווחה היפומגנזמיה: היפומגנזמיה•

PPIs. )5.4( 

 )DEXILANT )dexlansoprazoleאוראלי לשימוש מושהה בשחרור כמוסות.

)לנסופרזול(1995 : ב"בארה ראשוני אישור

 ----------------------------  אחרונים מרכזיים שינויים- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
זהירות ואמצעי אזהרות

difficileClostridiumשימוש(5.2)  הקשור שלשול 
עם-DEXILANT ב במקביל

(5.5) מתוטרקסט

9/2012

------------------  שליליות תגובות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5/2012
, בטן כאבי, שלשולים2%): (≥ המדווחות ביותר השכיחות הלוואי תופעות -----------
(6.1). וגזים הקאות, העליונות הנשימה בדרכי זיהום, בחילות  :------------------------- ושימוש אינדיקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DEXILANT פרוטון משאבת מעכב  הוא )PPI(ל המיועד
(1.1)(EE).  השחיתי הוושט דרגות כל של ריפוי•
(1.2). צרבת על והקלהEE  של ריפוי על שמירה•
 סימפטומטית גסטרו-ושטי ריפלוקס למחלת הקשורה בצרבת טיפול•

(1.3)(GERD).  שוחקת שאינה

America, Inc  עם קשר צור, לוואי לתופעות חשד על לדווח כדי
Pharmaceuticals .Takeda1-877-825( 1-877-7-)3327  בטלפון TAKEDA

medwatch.www.fda.gov/ אוFDA 1088-1-800- בטלפון-FDA ל או

---------------------------- וניהול מינון- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(2.1). שבועות8  עד למשך ביום פעם ג"מEE : 60 של ריפוי•

------------------------------ סמים אינטראקציות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
•Atazanavir :עם יחד ליטול אין  DEXILANTשהריכוזים מכיוון 

 באופן מופחתים להיות עשויים אטאזנאביר של הסיסטמיים
(7.1). משמעותי

, אמפיצילין של אסטרים, למשל(-pH ב תלויה ספיגה בעלות תרופות•
(7.1) . הביולוגית לזמינות חשוב בקיבה )קטוקונאזול, ברזל מלחי, דיגוקסין

-pHה שעבורן תרופות של לספיגה להפריע עלול : DEXILANT

 עליות אחר מעקב לדרוש עשויים וורפרין בו-זמנית הנוטלים חולים: וורפרין•
(7.2). הפרותרומבין ובזמן(INR)  מנורמל בינלאומי ביחס

 ריכוזי את להעלות עלול-tacrolimus ב מקביל שימוש: טקרולימוס•
tacrolimus(7.3). מלא בדם

 מתוטרקסט של הסרום רמות את להעלות עשוי מתוטרקסט•
(7.5): DEXILANT

(2.1). חודשים6  עד למשך ביום פעם ג"מ30 : נרפאEE  של תחזוקה•

(2.1). שבועות4  למשך ביום פעם ג"מGERD : 30 שוחק שאינו סימפטומטי•

 כבד ליקוי עם לחולים ג"מ30  של מקסימלי יומי מינון שקול: כבד ספיקת•
 חמור ליקוי עם בחולים מחקרים נערכו לאB) Class-Pugh .(Child  בינוני
,C) Class-Pugh .(Child 8.7)(2.2  בכבד

(2.3). למזון קשר ללאDEXILANT  ליטול ניתן•
 על לפזר, קפסולות לפתוח ניתן, לחילופין. בשלמותוDEXILANT  את לבלוע יש•

(2.3). מיד ולבלוע תפוחים רסק של אחת כף

-------------------- וחוזקות מינון צורות- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 על המאושר תרופות ומדריך למטופלים ייעוץ על למידע17  ראה(3). ג"מ-60 ו ג"מ30 : מושהה בשחרור קפסולות•

2012 ספטמבר: מתוקן-FDA.ה ידי ------------------------------ נגד התוויות- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
של מרכיב לכל ידועה יתר רגישות עם חולים•

(4). ניסוח

מתוטרקסט17.5* תוכן: המרשם על מלא מידע
ושימוש אינדיקציות

שחיקה ושט דלקת של ריפוי1.1
נרפאה שחיקתית ושט דלקת של תחזוקה1.2
שחיקתי לא סימפטומטי גסטרו-וופגי ריפלוקס מחלת1.3

וניהול מינון

ספציפיות באוכלוסיות שימוש8

הריון8.1
מניקות אמהות8.3
בילדים שימוש8.4
גריאטרי שימוש8.5
כליות ליקוי8.6
בכבד פגיעה8.7

יתר מינון

2
מומלץ מינון2.1
בכבד פגיעה2.2
10וחוזקות מינון צורות חשוב ניהול מידע2.3

11
12

3
4
5

תיאור

קלינית פרמקולוגיה נגד התוויות

זהירות ואמצעי אזהרות

קיבה ממאירות5.1

5.2 difficileClostridiumנלווה שלשול

בעצם שבר5.3

היפומגנזמיה5.4

 תגובות Methotrexate עםDEXILANT  של במקביל שימוש5.5
שליליות

פעולה מנגנון12.1
פרמקודינמיקה12.2
פרמקוקינטיקה12.3

קלינית לא טוקסיקולוגיה 13
בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1
 חיים בעלי של פרמקולוגיה או/ו טוקסיקולוגיה13.2

קליניים מחקרים 14
שחיקתית ושט דלקת של ריפוי614.1

שהחלימה שחיקתית ושט דלקת של תחזוקה14.2
/אספקה כיצד GERD14.3  שחיקתי לא סימפטומטי

וטיפול אחסון

קליניים בניסויים ניסיון6.1
 אינטראקציות שיווק לאחר ניסיון6.2
תרופות בין 716

17 pH תלוית ספיגה של פרמקוקינטיקה עם תרופות7.1
וורפרין7.2
טקרולימוס7.3
קלופידוגרל7.4

למטופל ייעוץ על מידע

.רשומים אינם המלא המרשם ממידע שהושמטו סעיפים תתי או סעיפים*
15 מתוך1  עמוד

TITLE - DEXLANSOPRAZOLE DR / DEXILANT MEDICATION
PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-dexlansoprazole-dr-dexilant-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/022287s014lbl.pdf
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יֹוןמרשם על מלא מידע

ושימוש אינדיקציות1

שחיקה ושט דלקת של ריפוי1.1
DEXILANT השחיתי הוושט דרגות כל של לריפוי  מיועד )EE(שבועות8  עד למשך.

נרפאה שחיקתית ושט דלקת של תחזוקה1.2
DEXILANT של ריפוי על לשמור מיועדEE  חודשים6  עד צרבת על והקלה.

שחיקתי לא סימפטומטי גסטרו-וופגי ריפלוקס מחלת1.3
DEXILANT גסטרו-וושטי ריפלוקס למחלת הקשורה בצרבת לטיפול  מיועד )GERD(שבועות4  למשך לא-שוחקת סימפטומטית.

וניהול מינון2

מומלץ מינון2.1
1DEXILANT  בטבלה מסוכמים אינדיקציה בכל השימוש הוראות. מבוגרים לשימוש ג"מ-60 ו ג"מ30  של בעוצמות ככמוסות זמין.

DEXILANT של מינון המלצות1:  טבלה
תדירותמומלץ מינוןסִימןָ

שבועות8  עד ביום פעםג"מEE60 של ריפוי

EEHealed  של תחזוקה
צרבת על והקלה

*ביום פעםג"מ30

שחיקה ללא סימפטומטי
GERD

שבועות4  במשך ביום פעםג"מ30

.חודשים-6 ל מעבר נמשכו לא מבוקרים מחקרים*

בכבד פגיעה2.2
 לאClass-Pugh .(Child (B  בינוני כבד ליקוי עם לחולים ג"מ30  של מקסימלי יומי מינון שקולChild). A) Class-Pugh  קל כבד ליקוי עם לחולים-DEXILANT ל בהתאמה צורך אין

(12.3)]. קלינית ופרמקולוגיה(8.7)  ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[C) Class-Pugh(Child  בכבד חמור ליקוי עם בחולים מחקרים נערכו

 קשר ללאDEXILANT  ליטול ניתן חשוב ניהול מידע2.3
.בשלמותוDEXILANT  את לבלוע יש. למזון

:הבא באופןDEXILANT  כמוסות לתת ניתן, לחלופין•
;פתוחה קפסולה-
;תפוחים רסק של אחת כף על שלמים גרגירים מפזרים-
.גרגירים ללעוס אין. מיד לבלוע-

3
.הקפסולה על מוטבעים"30" ו טאפ עם ואפורות כחולות, אטומות הן מושהה בשחרור ג"מ30  כמוסות•
.הקפסולה על מוטבעים"60" וTAP  עם כחולות, אטומות הן מושהה בשחרור ג"מ60  כמוסות•

וחוזקות מינון צורות

4
 תגובות ראה[-DEXILANTב שימוש עם דווחו ואנפילקסיס יתר רגישות. (11)] תיאור ראה[DEXILANT הפורמולה של מרכיב לכל ידועה יתר רגישות עם בחולים נגד התווית הוא

.(6.1)] שליליות

נגד התוויות

זהירות ואמצעי אזהרות5

קיבה ממאירות5.1
.קיבה ממאירות של נוכחות מונעת אינהDEXILANT  עם סימפטומטית תגובה

5.2 DifficileClostridiumנלווה שלשול
 בחולים במיוחד, הקשור שלשולdifficileClostridium של מוגבר לסיכון קשור להיות עשויDEXILANT  כמו-PPI ב שטיפול כך על מצביעים שפורסמו תצפיתיים מחקרים

(6.2)]. שליליות תגובות ראה[משתפר שאינו שלשול בשל זו אבחנה לשקול יש. מאושפזים

.המטופל למצב המתאיםPPI  טיפול של ביותר הקצר ובמשך ביותר הנמוך במינון להשתמש המטופלים על

בעצם שבר5.3
. השדרה עמוד או היד כף פרק, בירך לאוסטאופורוזיס הקשורים לשברים מוגבר לסיכון קשור להיות עשוי-PPI ב שטיפול כך על מצביעים שפורסמו תצפיתיים מחקרים מספר

 ובמשך ביותר הנמוך במינון להשתמש המטופלים על). יותר או שנה(-PPI ב טווח ארוך וטיפול, מרובים יומיומיים כמינונים המוגדר, גבוה מינון שקיבלו בחולים גדל לשבר הסיכון
 מינון ראה[שנקבעו הטיפול להנחיות בהתאם מנוהלים להיות צריכים לאוסטאופורוזיס הקשורים לשברים בסיכון חולים. המטופלים למצבים המתאיםPPI  טיפול של ביותר הקצר
(6)]. לוואי ותגובות(2)  ומתן

היפומגנזמיה5.4
 לוואי תופעות. טיפול של שנה לאחר המקרים ברוב, לפחות חודשים שלושה במשך-PPI ב שטופלו בחולים רחוקות לעיתים דווחה, ואסימפטומטית סימפטומטית, היפומגנזמיה

-PPI.ה והפסקת מגנזיום החלפת הצריך בהיפומגנזמיה טיפול, החולים ברוב. והתקפים קצב הפרעות, טטניות כוללות חמורות

 בתחום מקצוע אנשי), משתנים, למשל( להיפומגנזמיה לגרום שעלולות תרופות או דיגוקסין כגון תרופות עםPPI  הנוטלים או ממושך בטיפול להיות שצפויים מטופלים עבור
(6.2)]. שליליות תגובות ראה[פעם ומדיPPI  טיפול התחלת לפני המגנזיום רמות אחר מעקב לשקול עשויים הבריאות

3193076: אסמכתא מזהה
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Methotrexate עםDEXILANT  של במקביל שימוש5.5
 או/ו מתוטרקסט של הסרום רמות את ולהאריך להעלות עלול) מתוטרקסט מרשם על מידע ראה; גבוה במינון בעיקר( מתוטרקסט עם-PPI ב מקביל שימוש כי עולה מהספרות
 אינטראקציות ראה[מהחולים בחלק להיחשב עשויה-PPI ה של זמנית נסיגה, גבוה במינון מתוטרקסט במתן. מתוטרקסט של לרעילות להוביל שעלול מה, שלו המטבוליט
(7.5)]. תרופתיות

שליליות תגובות6

קליניים בניסויים ניסיון6.1
 בניסויים לשיעורים תרופה של הקליניים בניסויים שנצפו השליליות התגובה שיעורי את ישירות להשוות ניתן לא, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שניסויים מכיוון

.בפועל שנצפו השיעורים את ישקפו שלא וייתכן, אחרת תרופה של הקליניים

 במשך שטופלו חולים-203 ו לפחות חודשים6  במשך שטופלו חולים863  כולל, מבוקרים ובלתי מבוקרים קליניים במחקרים חולים-4548 ב הוערכהDEXILANT  של הבטיחות
 ניסויים שישה נערכו. אחרים גזעים-3% ו אסייתים4% , שחורים8% , קווקזים85% , נשים54%  עם), שנים48  חציוני גיל( שנים-90 ל18  בין נעו המטופלים של הגילאים. אחת שנה

-60 ב חולים2218 , ג"מDEXILANT -30 ב חולים455 , בפלסבו חולים896  שכללו, סימפטומטי-GERD ו שהחליםEE  של תחזוקה-EE, ב לטיפול אקראיים מבוקרים קליניים
DEXILANT30 ב חולים-1363 ו ג"מ- Lansoprazoleביום פעם. ג"מ.

המדווחות ביותר הנפוצות השליליות התגובות
2. בטבלה מוצגות המבוקרים במחקרים פלצבו מאשרDEXILANT  עבור יותר גבוהה בשכיחות שהתרחשו2%) (≥ ביותר השכיחות הלוואי תגובות

מבוקרים במחקרים שליליות תגובות של שכיחות2:  טבלה

DEXILANTדמה תרופת
ג"מ30

)N=455(
%

DEXILANT
ג"מ60

)N=2218(
%

DEXILANT
הכל סך

)N=2621(
%

Lansoprazole
ג"מ30

)N=1363(
%

)N=896(
% שלילית תגובה

2.95.14.74.83.2ׁשלִׁשּול
3.53.54.04.02.6בטן כאבי

2.63.32.82.91.8בחילה
העליונה הנשימה מערכת

הדַּבקָהָ
0.82.91.71.90.8

0.82.21.41.61.1הקֲָאָה
0.62.61.41.61.2הפֲחָהָ

להפסקה הגורמות שליליות תגובות
(0.7%). שלשול הייתה-DEXILANT ב הטיפול להפסקת שהובילה ביותר השכיחה הלוואי התגובה, מבוקרים קליניים במחקרים

אחרות שליליות תגובות
, אנמיה:הלימפה ובמערכת בדם הפרעות :הגוף מערכת לפי להלן מפורטות-2% מ פחות של בשכיחות מבוקרים במחקרים שדווחו אחרות לוואי תגובות

לימפדנופתיה
 כאבי:ומבוך אוזניים הפרעות טכיקרדיה, לב דפיקות, הלב שריר אוטם, בצקת, בחזה כאבים, ברדיקרדיה, קצב הפרעות, אנגינה:לב הפרעות
זפֶקֶ:אנדוקריניות הפרעות ורטיגו, טינטון, אוזניים

בעיניים נפיחות, בעיניים גירוי:עיניים הפרעות
 פוליפ, מיקרוסקופית קוליטיס, נשימה ריח, תקינים לא מעיים קולות, בזואר, בארט ושט, אנאלית נוחות אי, תקינה לא צואה, בבטן רגישות, בבטן נוחות אי:העיכול במערכת הפרעות

 הפרעות, העיכול במערכת הפרעות, גסטרואנטריטיס, קיבה דלקת, קיבה פוליפת, התפרצות, מעיים דלקת, דיספאגיה, דיספפסיה, תריסריון, בפה יובש, עצירות, הגס במעי
 שלפוחיות, רירית צואה, הרגיז המעי תסמונת, הקיבה בריקון הפרעה, טחורים, המטוכזיה, המטמזיס, העיכול במערכת וניקובים כיביםGERD, , העיכול במערכת יתר תנועתיות

מתנשף, הפה דלקת, כואבת הפה דלקת, הפה ברירית

פיירקסיה, כאבים, גושים, ברירית דלקת, דלקת, תקינה לא הרגשה, צמרמורות, בחזה כאבים, אסתניה, תרופה של שלילית תגובה:ניהול אתר ותנאי כלליות הפרעות

 הפרעות cholelithiasis, hepatomegaly, מרה קוליק:כבד כבד הפרעות
יתר רגישות:החיסון במערכת
, נפילות:פרוצדורליים וסיבוכים הרעלה, פציעה פות-פות זיהום, ויראלי זיהום, סינוסיטיס, הלוע דלקת, פה הרפס, באף דלקת, שפעת, קנדידה זיהומי:ונגיעות זיהומים
שמש כוויות, פרוצדורלי כאב, יתר מנת, במפרקים נקעים, שברים

ירדה טסיות ספירת, תקינה לא כבד תפקודי בדיקת, עלה בדם אשלגן, עלה בדם הגלוקוז רמת, עלה בדם גסטרין, עלה בדם קריאטינין, עלה/ירד בילירובין, עלה:מעבדה חקירות
ALP עלהALT , עלהAST , במשקל עלייה, עלה החלבון סך,

היפוקלמיה, היפרקלצמיה, בתיאבון שינויים:תזונה והפרעות מטבוליזם
מיאלגיה, ושלד שרירים כאבי, שרירים התכווצויות, פרקים דלקת, ארתרלגיה:חיבור ורקמות ושלד שרירים הפרעות
נוירלגיה טריגמינל, רעד, פסיכומוטורית היפראקטיביות, פרסתזיה, בזיכרון פגיעה, מיגרנה, ראש כאבי, סחרחורת, עוויתות, בטעם שינוי:העצבים במערכת הפרעות

 הפרעות המיני בחשק שינויים, שינה נדודי, דיכאון, חרדה, חריגים חלומות:פסיכיאטריות הפרעות
בניתוח דחיפות, דיסוריה:ובשתן בכליות

מחזור הפרעת, מנורגיהdyspareunia, , דיסמנוריאה:והשד הרבייה במערכת הפרעות
גרון כאב, הנשימה בדרכי גודש, היפרונטילציה, שיהוקים, נשימה קוצר, שיעול, ברונכיטיס, אסטמה, שאיפה:והמדיאסטינלי החזה בית, הנשימה בדרכי הפרעות

:דם כלי הפרעות אורטיקריה, בעור נגע, פריחה, גירוד, אריתמה, דרמטיטיס, אקנה:עוריות התת וברקמות בעור הפרעות
דם לחץ יתר, חום גלי, עמוקים ורידים פקקת

B,  תאי של לימפומה, שמיעה הזיות, אנפילקסיס: כללו המטפל הרופא ידי על-DEXILANT ל קשורות ונחשבו מבוקר לא טווח ארוך במחקר שדווחו נוספות לוואי תגובות
 בלוטת של פעילות תת, היפרליפידמיה, זוסטר הרפס, גאוט, פוליקוליטיס, אפיסטקסיס, דיספוניה, סוכרת, התייבשות, חריפה המרה כיס דלקת, מרכזית השמנה, בורסיטיס

.שקדים דלקת, ישנוניות, מנוחה חסרות רגליים תסמונת, הטבעת פי טנסמוס, נויטרופניה-MCHC, ב ירידה, הנויטרופילים במספר עלייה, התריס
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.לוואי תופעות בסעיףLansoprazole, - ל המרשם במידע למצוא ניתןlansoprazole- racemate ה עם מתרחשות אךDEXILANT,  עם נצפו שלא אחרות לוואי תגובות

שיווק לאחר ניסיון6.2
 תדירותן את אמין באופן להעריך ניתן תמיד לא, ברור לא בגודל מאוכלוסיה מרצון מדווחות אלו שתגובות מכיווןDEXILANT.  של האישור לאחר במהלך זוהו הבאות הלוואי תופעות

.לתרופות לחשיפה סיבתי קשר לבסס או

:ומבוך אוזניים הפרעות אידיופטית טרומבוציטופנית פורפורה, אוטואימונית המוליטית אנמיה:הלימפה ובמערכת בדם הפרעות
מטושטשת ראייה:עיניים הפרעות חרֵׁשּות

לבלב דלקת, בפה בצקת:העיכול במערכת הפרעות
 הפטיטיס:כבד כבד הפרעות בפנים בצקת:ניהול אתר ותנאי כלליות הפרעות
תרופות ידי על הנגרמת
)קטלני חלקם( רעיל אפידרמיס נמק, ונסון'סטיבנס-ג תסמונת, פילינג דרמטיטיס), חירום התערבות הדורש( אנפילקטי הלם:החיסון במערכת הפרעות

:תזונה והפרעות מטבוליזם הקשור שלשולdifficileClostridium : ונגיעות זיהומים
בעצם שבר:והשלד השרירים במערכת הפרעות היפונתרמיה, היפומגנזמיה

 אי:ובשתן בכליות הפרעות חולף איסכמי התקף, מוחית תאונה:העצבים במערכת הפרעות
חריפה כליות ספיקת

 וברקמות בעור הפרעות בגרון לחץ, בלוע בצקת:והמדיאסטינלי החזה בית, הנשימה בדרכי הפרעות
לויקוציטוקלסטית דם כלי דלקת, כללית פריחה:עוריות התת

תרופות בין אינטראקציות7

pH תלוית ספיגה של פרמקוקינטיקה עם תרופות7.1
atazanavir.עם יחד  DEXILANTלתת אין, לכן-HIV. ל עמידות ולפיתוח אטאזנאביר של הטיפולי האפקט לאובדן לגרום ועלול, ספיגה לצורך קיבה חומצת בנוכחות התלוי

atazanavir, -HIVה פרוטאז מעכב של המערכתיים הריכוזים את משמעותי באופן להפחית עשוי . DEXILANTקיבה חומצת הפרשת של לעיכוב גורם DEXILANT

 ה בהן אחרות תרופות של לספיגה להפריע עלולpH-) קטוקונאזול, ברזל מלחי, דיגוקסין, אמפיצילין של אסטרים, למשל( הפה דרך הביולוגית לזמינות חשוב גורם הוא בקיבה.
DEXILANT

וורפרין7.2
-INR ב עלייה על דיווחים היו, זאת עם. (12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[INR או וורפרין של הפרמקוקינטיקה על השפיע לא ג"מ25  וורפרין ג"מDEXILANT 90  של משותף מתן

ו-DEXILANT ב המטופלים מטופלים. למוות ואף חריג לדימום להוביל עלולה הפרותרומבין ובזמן-INR ב עלייה. במקביל-warfarin וPPI  שקיבלו בחולים הפרותרומבין ובזמן
warfarin-ב עלייה אחר למעקב להזדקק עשויים במקביל INR-הפרותרומבין ובזמן.

טקרולימוס7.3
CYP2C19. של גרוע או בינוני חומרים חילוף בעלי שהם מושתלים בחולים במיוחד, מלא בדם הטקרולימוס רמות את להגביר עלול וטקרולימוס דקסלנסופרזול של בו-זמנית מתן

קלופידוגרל7.4
 על המושרה דם טסיות עיכוב או קלופידוגרל של הפעיל למטבוליט החשיפה על חשובה קלינית השפעה הייתה לא בריאים בנבדקים וקלופידוגרל דקסלנסופרזול של בו-זמנית למתן

DEXILANT. של מאושר מינון עם ניתן כאשרclopidogrel  של מינון בהתאמת צורך אין(12.3)]. קלינית פרמקולוגיה ראה.קלופידוגרל ידי

מתוטרקסט7.5
 מידע ראה; גבוה במינון בעיקר(-methotrexate וPPI  של מקביל שמתן כך על מצביעים רטרוספקטיביים וניתוחים שפורסמו אוכלוסיות של פרמקוקינטיים מחקרים, מקרה דיווחי

 של פורמליים מחקרים נערכו לא, זאת עםhydroxymethotrexate.  שלו המטבוליט או/וmethotrexate  של הסרום רמות את ולהאריך להעלות עשויmethotrexate)  מרשם על
(5.5)]. זהירות ואמצעי אזהרות ראה[PPI עם גבוה במינון מתוטרקסט של תרופתיות אינטראקציות

8

הריון8.1

ספציפיות באוכלוסיות שימוש

טרטוגניות השפעות
 דקסלנסופרזול של חיים בבעלי רבייה במחקרי העובר של שליליות השפעות היו לא. הרות בנשיםdexlansoprazole  עם היטב ומבוקרים נאותים מחקרים איןB.  קטגוריית הריון

.ברור צורך יש אם רק ההריון במהלך-DEXILANT ב להשתמש יש, האנושית התגובה את מנבאים תמיד לא חיים בבעלי רבייה שמחקרי מכיוון. בארנבות

 או בפוריות לפגיעה עדות גילה לא) ליום ג"מ(60  דקסלנסופרזול של המומלץ המרבי מהמינון בערך9  פי עד דקסלנסופרזול של פומיים במינונים בארנבות שנערך רבייה מחקר
 הרות ובארנבות אנושי לנסופרזול של המומלץ מהמינון40  פי עד של במינונים פומי לנסופרזול עם הרות בחולדות שבוצעו רבייה מחקרי, בנוסף. דקסלנסופרזול עקב בעובר פגיעה

.(13.2)] קלינית לא טוקסיקולוגיה ראה[לנסופרזול עקב עובר ב פגיעה או בפוריות לפגיעה עדות גילו לא אנושי לנסופרזול של המומלץ מהמינון16  פי עד פומי לנסופרזול במינוני

מניקות אמהות8.3
 ובגלל, אנושי בחלב מופרשות רבות תרופות כמו. לנסופרזול מתן לאחר חולדות בחלב נמצאים שלו ומטבוליטים לנסופרזול, זאת עם. אם בחלב מופרש דקסלנסופרזול אם ידוע לא

 את להפסיק או ההנקה את להפסיק אם להחליט יש, (13.1)] קלינית לא טוקסיקולוגיה ראה[חולדות של קרצינוגניות במחקרי לנסופרזול עבור המוצג הגידול לסרטן הפוטנציאל
.לאם התרופה בחשיבות התחשבות תוך, התרופה

בילדים שימוש8.4
.הוכחו לא) שנים18  מגיל פחות( ילדים בחוליםDEXILANT  של והיעילות הבטיחות
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גריאטרי שימוש8.5
 לא אחר קליני וניסיון, יותר צעירים לחולים אלה חולים בין ביעילות או בבטיחות כלליים הבדלים נצפו לא. ומעלה65  בני היו מהמטופליםDEXILANT, 11%  של קליניים במחקרים

 קלינית פרמקולוגיה ראה[.יותר המבוגרים מהאנשים חלק של יותר גדולה רגישות לשלול ניתן לא אך, יותר לצעירים גריאטריים חולים בין בתגובות משמעותיים הבדלים זיהה
[(12.3).

כליות ליקוי8.6
שה מאחר להשתנות צפויה לא כליות ליקוי עם בחוליםdexlansoprazole  של הפרמקוקינטיקה. כליות ליקוי עם בחוליםDEXILANT  של מינון בהתאמת צורך אין

dexlansoprazole-של פומי מינון לאחר בשתן מתגלה לא אב תרופת ושום, פעילים לא למטבוליטים בכבד נרחב חומרים חילוף עובר .dexlansoprazole]פרמקולוגיה ראה 
(12.3)]. קלינית

בכבד פגיעה8.7
Class-Pugh (B  בינוני כבד ליקוי עם לחולים ג"מDEXILANT 30  לשקול ישChild). A) Class-Pugh  קל כבד ליקוי עם לחוליםDEXILANT  של מינון בהתאמת צורך אין

.(Childבכבד חמור ליקוי עם בחולים מחקרים נערכו לא  C) Class-Pugh(Child](12.3)]. קלינית פרמקולוגיה ראה

יתר מינון10
 לוואי לתופעות או למוות הובילו לא ג"מDEXILANT 300  של בודדת ומנה ג"מDEXILANT 120  של מרובים מינוניםDEXILANT.  של משמעותית יתר מנת על דיווחים היו לא

 פעמיים במינונים שנצפו חמורות לא לוואי תופעות. ג"מDEXILANT 60  של ביום פעמיים מנות עם בקשר דם לחץ יתר של חמורות לוואי תופעות דווחו, זאת עם. אחרות חמורות
 מנת מתרחשת אם. המודיאליזה ידי על מהמחזור מוסר להיות צפוי לאDexlansoprazole . במשקל וירידה פה-לוע כאבי, חבטות, חום גלי כוללות ג"מDEXILANT 60  של ביום
.ותומך סימפטומטי להיות צריך הטיפול, יתר

תיאור11
} מתיל] איל-2-פירידין)טריפלואורואתוקס(2,2,2 -4-מתיל{[3-)-ר[((+)-2- הוא, פרוטון משאבת מעכב )DEXILANT )dexlansoprazole, של מושהה שחרור בקפסולות הפעיל החומר

 הנוסחה). אננטיומרים-סו- רה של גזעמית תערובת( לנסופרזול של אננטיומרר ,benzimidazole-קיבה חומצת הפרשת המעכבת תרכובתDexlansoprazole . הוא1H]-סולפיניל
 ,Sהיא המבנית הנוסחה369.36.  של מולקולרי משקל עם:3O2נ3ו14חC16: היא שלו האמפירית

O
ס

נ
ח
נ

OCF3

CH3נ

 מסיס ,dimethylformamide-בהקסאן מסיס בלתי וכמעט; במים מאוד מעט ומסיס; באתר מעט מסיס; באצטוניטריל ומסיס; אצטט ואתיל אתנול, דיכלורומתאן, מתנול.
Dexlansoprazole צלזיוס מעלות-140 ב פירוק עם נמסה אשר לבנה כמעט עד לבנה גבישית אבקה היאDexlansoprazole . ב בחופשיות

Dexlansoprazole לאור נחשף הוא כאשר יציבDexlansoprazole . חומציים בתנאים מאשר ובסיסיים ניטרליים בתנאים יותר יציב.

pHפירוק פרופילי עם אנטרי מצופים גרגירים של סוגים שני של בתערובת דקסלנסופרזול מכילות הקפסולות. הפה דרך למתן בכמוסות מושהה בשחרור כפול כניסוח מסופק 
.(12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה[DEXILANT תלויי שונים

 קפסולה כל. כמוסה לכל, ג"מ-60 ו ג"מ30 : מינון עוצמות בשני זמיןNo. 2 Blue FD&C  חמצני דו טיטניום מכילים ושניהם; שחורה ברזל תחמוצת מכיל אפור; אלומיניום אגם.
, נמוכה הידרוקסיפרופיל תאית, סוכרוז, קרבונט מגנזיום, סוכר כדורי: הבאים פעילים הלא והרכיבים) פעיל מרכיב( מדקסלנסופרזול המורכבים אנטרי מצופים גרגירים מכילה

. קולואידי חמצני דו וסיליקון80  פוליסורבט, ציטראט טריאתיל8000,  גליקול, מתאקרילית חומצה קופולימרים, טלק2910,  היפרומלוז, הידרוקסיפרופיל תאית, חמצני דו טיטניום
DEXILANT מכיל הכחול, הקפסולה מעטפת צבע על בהתבסס. כלורי ואשלגן קרגינן, היפרומלוז: הבאים פעילים הלא החומרים את כוללים הקפסולה מעטפת של המרכיבים

קלינית פרמקולוגיה12

פעולה מנגנון12.1
)Hשל ספציפי עיכוב ידי על קיבה חומצת הפרשת  שמדכא  PPIהוא Dexlansoprazole+,K+.חומצה ייצור של האחרון השלב את חוסם , dexlansoprazoleבתא 

ATPase-) הפרוטונים משאבת על ספציפית פעולה ידי על. בקיבה הפריאטלי

פרמקודינמיקה12.2

אנטי-הפרשה פעילות
 במחקר בריאים בנבדקים נבדקו שעות24  של קיבה תוךpH  על ימים חמישה במשך ביום פעם(n=23)  ג"מLansoprazole 30  או(n=20)  ג"מDEXILANT 60  של ההשפעות

3. בטבלה מסוכמות התוצאות. מרובה מנות של מוצלב

שאחרי5  ביום שעות24  של קיבה תוך-pH ה על השפעה3:  טבלה
Lansoprazole אוDEXILANT  מתן

DEXILANT
ג"מ60

Lansoprazole
ג"מ30

pH קיבה תוך ממוצע
4.554.13

4>  קיבה תוךpH  זמן%
)ות( שעה(

7160

3193076: אסמכתא מזהה
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)שעות(14)שעות(17

בסרום גסטרין השפעות
 הגסטרין ריכוזי. חודשים12  עד6  עד למשך חולים-1023 וב שבועות8  עד קליניים בניסויים חולים-3460 בכ הוערכה בסרום הגסטרין ריכוזי עלDEXILANT  של ההשפעה

 עלו בסרום הממוצעות הגסטרין רמות, חודשים-6 מ יותר במשך שטופלו בחולים. ג"מ-60 ו ג"מDEXILANT 30  של במינונים הטיפול במהלך מהבסיס עלו בצום הממוצעים
.הטיפול מהפסקת חודש תוך הטיפול שלפני לרמות חזרו בסרום הממוצעות הגסטרין רמות. הטיפול שארית למשך יציבות והיו הטיפול של הראשונים החודשים-3 כ במהלך

(ECL). אנטרוכרומאפין דמויי תאים של השפעות
.חודשים12  עד למשך ג"מ90  או ג"מ60 , ג"מDEXILANT -30 ב שטופלו חולים-653 מ שהתקבלו קיבה ביופסיית בדגימותECL  תאי של היפרפלזיה על דיווחים היו לא

 גידולים והיווצרותECL  תאי שגשוג ואחריה ניכרת היפרגסטרינמיה נצפתה, לנסופרזול של ליום ג"לק ג"מ150  עד של יומי מינון שקיבלו חולדות של החיים לכל חשיפה במהלך
.(13.1)] קלינית לא טוקסיקולוגיה ראה[נקבות בחולדות במיוחד, קרצינואידים

הלב של ריפולריזציה על השפעה
 עיכבו לא ג"מ300  או ג"מ90  שלDEXILANT  של מינונים. בריאים מבוגרים בנבדקים מרווחגQT-QT/ה את להאריךDEXILANT  של הפוטנציאל את להעריך כדי נערך מחקר

.לפלצבו בהשוואה מרווחיםג.סטטיסטית מובהק באופן יותר גבוה בממוצעQT QT/ יצרה) מוקסיפלוקסצין( החיובית הביקורת. לפלסבו בהשוואה הלבבי הקיטוב את

פרמקוקינטיקה12.3
 לאחר שעות2  עד1  מתרחש הראשון השיא; ברורים שיאים שני עםdexlansoprazole  של בפלזמה ריכוז-זמן לפרופיל מביאDEXILANT  של מושהה שחרור של הכפול הניסוח

GERD  עם ובמטופלים בריאים בנבדקים שעתיים עד כשעה של חיים מחצית זמן עם מסולקDexlansoprazole 1).  איור ראה( שעות5  עד4  תוך שני שיא ואחריו, המתן
 ערכימקסימום-CוטממוצעתAUC  כי אם, ג"מ60  או ג"מDEXILANT 30  של ביום פעם, מרובות מנות לאחר דקסלנסופרזול של הצטברות מתרחשת לא. סימפטומטי

dexlansoprazole1. ביום מאשר5  ביום-10%) מ פחות( יותר גבוהים מעט היו

 פומי מתן לאחר זמן פרופיל-  ממוצע בפלזמה דקסלנסופרזול ריכוז1:  איור
DEXILANT ג"מ60  או30  של

בריאים בנבדקים ימים5  למשך ביום פעם

30DEXILANT  ג"מ1200
60DEXILANT  ג"מ

1000

800

600

400

200

0
04812162024

)ח( זמן

AUC , וF-CL/4)  טבלה ראה(-30% מ יותר של.מקסימוםC עבור(CV%)  וריאציה מקדם אחוזי ערכי עם, מאוד משתנהdexlansoprazole  של הפרמקוקינטיקה

נבדקים עבור(CV%)  ממוצעים פרמקוקינטיים פרמטרים4:  טבלה
DEXILANT מתן לאחר5  יום

מנָהָ
)ג"מ(

AUC24מקסימוםג

/mL()ng·h
/FCL

/h()L /mL()ng

30658(40%)
)N=44(

3275(47%)
)N=43(

11.4(48%)
)N=43(

601397(51%)
)N=79(

6529(60%)
)N=73(

11.6(46%)
)N=41(

קלְִיטהָ
 במינון עלוdexlansoprazole  של-AUC ה וערכימקסימוםC ממוצע, סימפטומטייםGERD  וחולי בריאים לנבדקים ג"מ60  או ג"מDEXILANT 30  של פומי מתן לאחר

1). איור ראה( בערך פרופורציונלי

הפצה
.ז(V לכאורה ההפצה נפח. ל"למ ג"מק-20 ל0.01  בין בריכוז תלויה בלתי והייתה בריאים בנבדקים-98.8% ל96.1%  בין נעה דקסלנסופרזול של הפלזמה חלבון קשירת

 )F/בחולי מרובות מנות לאחרGERD  ליטר40.3  היה סימפטומטיים

חומרים חילוף

CYP3A4.ידי על לסולפון וחמצון  CYP2C19,ידי על בעיקר הידרוקסילציה כולל P450 )CYP( של מכן שלאחר והיווצרות הפחתה, חמצון ידי על בכבד נרחב חומרים חילוף עובר 
Dexlansoprazole ציטוכרום האנזים מערכת ידי על נוצרים חמצוניים מטבוליטים. פעילים לא למטבוליטים וגלוטתיון גלוקורוניד, סולפט

3193076: אסמכתא מזהה
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 מטבוליזריםdexlansoprazole-hydroxy  של גרועים שבמטבוליזים בעוד, שלו הגלוקורוניד וצימודsulfone dexlansoprazole CYP2C19  בפלזמה העיקרי המטבוליט הוא.
 החומרים חילוף למצב קשר ללא בפלזמה הדם במחזור העיקרי המרכיב הוא.CYP2C19  בCYP2C19-5  הם בפלזמה העיקריים המטבוליטים, ונרחבים בינוניים

. Dexlansoprazoleמוטנטים/מוטנטים( גרועים ומטבוליזרים) מוטציה(*1/ בינוניים מטבוליזרים*1), (*1/ נרחבים מטבוליזרים ( CYP2C19;מציג אשר פולימורפי כבד אנזים הוא 
CYP2C19 מצעי של במטבוליזם פנוטיפים שלושה

חיסול
 או30  של ימים5  לאחר, בהתאמה, שעה/ליטר11.6  עד11.4  היה בריאים בנבדקים.14[ של הממשל בעקבות. בשתן שינוי ללא דקסלנסופרזול מופרש לאDEXILANT,  מתן לאחר

-50.7% כ, בריאים גברים נבדקים-6  ל(תקן  סטיית9.0% :)SD(-47.6% )ו בשתן הופרשה שניתנה  מהרדיואקטיביותSD: 7.3%( )לכאורה הפינוי.  בצואהF( )CL/ביום פעם ג"מ60
C[dexlansoprazole

דקסלנסופרזול של מערכתית חשיפה עלCYP2C19  פולימורפיזם השפעת
 ג"מDEXILANT 30  של בודדת מנה שקיבלו גברים יפנים בנבדקים. ועניים בינוניים חומרים חילוף חולי אצל יותר גבוהה כלל בדרך היאdexlansoprazole  של מערכתית חשיפה

C ממוצע, גרועים במטבוליזרים; נרחבים למטבוליזרים בהשוואה בממוצע2  פי עד גבוהים היוAUC  וערכימקסימוםC דקסלנסופרזול ממוצע), קבוצה/נבדקים6  עד(N=2  ג"מ60  או
ל שחשיפה צפוי, ואפרו-אמריקאים בקווקזים נערך לא כזה שמחקר למרות. נרחבים למטבוליזרים בהשוואה12  פי עד גבוה היה הממוצע-AUC וה4  פי עד גבוה היהמקסימום

dexlansoprazole-של מהפנוטיפים גם תושפע אלה בגזעים .CYP2C19

ופרמקודינמיקה פרמקוקינטיקה על המזון השפעת
-tו-37%, ל9%  בין נעו-AUC ב העליות-55%, ל12%  בין נעמקסימום-Cב עליות, לצום בהשוואה שונים האכלה בתנאיDEXILANT  המקבלים בריאים בנבדקים מזון אפקט במחקרי

, זאת עם. שונים האכלה תנאי לבין בצום האכלה תנאי בין קיבה תוך ממוצע-pH ב משמעותיים הבדלים נצפו לא). שעות3  של לעלייה שעות0.7  של ירידה בין נע( מגווניםמקסימום
-pH ב בתגובה ירידה עקב בעיקר(64%),  לצום ביחס(57%)  ארוחה לאחר ניתנהDEXILANT  כאשר מעט ירד שעות24  של המינון במרווח4  על עלה קיבה תוך-pH שה הזמן אחוז
 אם הארוחה לפני המינון ממתן תועלת להפיק עשויים מהחולים חלק, למזון קשר ללאDEXILANT  ליטול שניתן בעוד, זו מסיבה. המינון לאחר שעות4 . הראשון במהלך קיבה תוך

.האכלה שלאחר בתנאים חולפים אינם הארוחה שלאחר התסמינים

מיוחדות אוכלוסיות

בילדים שימוש
.נחקרה לא שנים18  לגיל מתחת בחוליםdexlansoprazole  של הפרמקוקינטיקה

גריאטרי שימוש
 הבדל); בהתאמה, שעות-1.5 ו(2.23  יותר צעירים לנבדקים בהשוואה גריאטריים בנבדקים משמעותי באופן גדלdexlansoprazole  של הביטול של הסופי החיים מחצית זמן
 אין. יותר צעירים לנבדקים בהשוואה-34.5%) ב גבוהה( גריאטריים בנבדקים(AUC)  יותר גבוהה מערכתית חשיפה הראהDexlansoprazole . קלינית מבחינה רלוונטי אינו זה

(8.5)]. ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[גריאטריים בחולים מינון בהתאמת צורך

כליות ליקוי
 חומרים חילוף עובר .dexlansoprazole של הפרמקוקינטיקה, לכןdexlansoprazole  כליות ליקוי עם בנבדקים מחקרים נערכו ולא, כליות ליקוי עם בחולים להשתנות צפויה לא.

, בנוסף. (8.6)] ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[Dexlansoprazole של פומית מנה לאחר בשתן מתגלה לא אב תרופת ושום, פעילים לא למטבוליטים בכבד נרחב
.זו חולים אוכלוסיית עבור מינון בהתאמת צורך שאין הראו התוצאות; חמור או בינוני, קל כליות ליקוי עם בחולים נחקרהLansoprazole  של הפרמקוקינטיקה

כבד ספיקת
 בקבוצת קשור ולא קשור דקסלנסופרזול של(AUC)  לפלסמה החשיפה, ג"מDEXILANT 60  של בודדת פומית מנה שקיבלו בינוני לקוי כבד תפקוד עם חולים12  של במחקר

 צורך אין. הכבד תפקודי קבוצות שתי בין חלבון בקשירת מהבדל נבע לא בחשיפה זה הבדל. תקין כבד תפקוד עם לנבדקים בהשוואה בערך2  פי גדולה הייתה הכבד הפרעות
 מחקרים נערכו לאClass-Pugh .(Child (B  בינוני כבד ליקוי עם לחולים ג"מDEXILANT 30  לשקול ישChild). A) Class-Pugh  קל כבד ליקוי עם לחולים-DEXILANT ל בהתאמה

(8.7)]. ספציפיות באוכלוסיות שימוש ראה[C) Class-Pugh(Child  בכבד חמור ליקוי עם בחולים

מִין
 בהשוואה-42.8%) ב גבוהה((AUC)  יותר גבוהה מערכתית חשיפה הייתה לנשים, ג"מDEXILANT 60  של אחת פומית מנה שקיבלו בריאים נשים-12 ו גברים12  של במחקר
.מגדר סמך על בחולים מינון בהתאמת צורך אין. לגברים

תרופתיות בין אינטראקציות

וורפרין
 משמעותיים להבדלים הביא לא6  ביום וורפרין של ג"מ25  של בודד פומי מינון עם ימים11  במשך ביום פעם ג"מDEXILANT 90  של משותף מתן, בריאים נבדקים20  של במחקר

-warfarin וPPI  שקיבלו בחולים הפרותרומבין ובזמן-INR ב עלייה על דיווחים היו, זאת עם. פלצבו עם וורפרין. וורפרין של למתן בהשוואהINR  או וורפרין של בפרמקוקינטיקה
.(7.2)] תרופתיות אינטראקציות ראה[במקביל

PCytochrome 450  אינטראקציות
-CYP3A4ו  CYP2C19ידי על, בחלקו, חומרים חילוף עובר Dexlansoprazole](12.3)] קלינית פרמקולוגיה ראה.

 אינטראקציות צפויות לא, ככזה3A4.  או2E1 2D6, 2C9, 2C8, 2B6, 2A6, 1A2, 1A1, CYP  האיזופורמים את לעכב צפוי לא-dexlansoprazole ש הראו במבחנה מחקרים
 של הפרמקוקינטיקה על השפעה הייתה לא-DEXILANT ל כי הראוvivo in  מחקרים, כן על יתר. אלהCYP  אנזימי ידי על חומרים חילוף שעברו תרופות עם קלינית רלוונטיות
 שמחקרים למרות. נקבעו לא תיאופילין עם תרופתיות בין האינטראקציות במחקר הנבדקים של-CYP1A2 ה של הגנוטיפיםCYP1A2).  מצע( תיאופילין אוCYP2C9)  מצע( פניטואין

 של ובינוניים נרחבים במטבוליזרים בעיקרvivo ,in  ותרופות תרופתיות בין אינטראקציה מחקרvivo in ,CYP2C19  לעכב פוטנציאל יש-DEXILANT של כך על הצביעו גופיים חוץ
,CYP2C19ש הראה DEXILANT-סובסטרט( דיאזפאם של הפרמקוקינטיקה על משפיע אינו .(CYP2C19

קלופידוגרל
 פעם מתן שקיבלוCYP2C19,  של נרחב מטבוליזם בעלי שהיו בריאים נבדקים על מחקר נערךCYP2C19.  ידי על בחלקו שלו הפעיל למטבוליט חומרים חילוף עובר קלופידוגרל

AUC  יחס(-9% בכ ירדclopidogrel  של הפעיל המטבוליט של הממוצע-AUC ה. ימים9  למשך(n=40),  ג"מDEXILANT 60  עם במקביל או לבד ג"מClopidogrel 75  של יומית
 השינוי כי והוכיחו פרמקודינמיים פרמטרים נמדדו כן כמו. בלבדclopidogrel  למתן בהשוואה במקביל ניתנהDEXILANT  כאשר86-97%)  שלCI 90%  עם91%,  היה ממוצע
.ברורה אינה זה ממצא של הקלינית המשמעותClopidogrel.  של פעיל למטבוליט בחשיפה לשינוי קשור היהADP (mcM 5  ידי על המושרה( דם טסיות של צבירה בעיכוב
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קלינית לא טוקסיקולוגיה13

בפוריות פגיעה, מוטגנזה, קרצינוגנזה13.1
 דרך טופלוDawley Sprague- חולדות, חודשים24  של קרצינוגניות מחקרי בשניLansoprazole.  של מחקרים באמצעות הוערךdexlansoprazole  של הקרצינוגני הפוטנציאל

2'מ[1.46  ממוצע בגובה ג"ק50  במשקל אדם של בסיס) 2ר"מ/ג"מ( הגוף משטח על מהחשיפה40  עד1  פי בערך, ליום ג"לק ג"מ150  עד5  של במינוניםLansoprazole  עם הפה

.ליום ג"מLansoprazole 30  של המומלץ האנושי המינון בהינתן(BSA)]  גוף שטח

(12.2)]. קלינית פרמקולוגיה ראה[Lansoprazole תאי של היפרפלזיה יצרECL  תאי של וקרצינואידים בקיבהECL  ונקבות זכרים בחולדות למינון הקשורים

 אדנומות של במינון הקשורה עלייה יצרLansoprazole , זכרים בחולדות. המינים בשני הקיבה אפיתל של במעי מטפלזיה של השכיחות את הגביר גםLansoprazole , בחולדות
BSA)  על בהתבסס אנושי לנסופרזול של המומלץ מהמינון40  עד4  פי( ליום ג"לק ג"מ150  עד15  של מינונים שקיבלו בחולדות אלו אדנומות של השכיחות. אשכים תאי תאי של

. .חולדה של זה זן עבור10%)  עד1.4 =  טווח( הנמוכה הרקע שכיחות על עלתה

 אנושי לנסופרזול של המומלץ מהמינון80  עד2  פי, ליום ג"לק ג"מ600  עד15  של לנסופרזול של במינונים הפה דרך טופלוCD 1- עכברי, חודשים24  שנמשך קרצינוגניות במחקר
 פלוס כבדית אדנומה( כבד גידולי של מוגברת שכיחות יצר גם זה. בקיבהECL  תאי של היפרפלזיה של למינון הקשורה מוגברת שכיחות יצרBSA. Lansoprazole  על בהתבסס
 ועכבריםBSA)  על בהתבסס אנושי לנסופרזול של המומלץ מהמינון80  עד40  פי( ליום ג"לק לנסופרזול ג"מ-600 ו-300 ב שטופלו זכרים בעכברים הגידול שכיחות). קרצינומה

 בביקורות הרקע שכיחות מטווחי חרגBSA)  על המבוסס אנושיLansoprazole  של המומלץ המינון80).  עד20  פי( ליום ג"לק לנסופרזול ג"מ600  עד-150 ב שטופלו נקבות
.עכברים של זה זן עבור היסטוריות

.חיובי היה לאLansoprazole  של(+/-) p53  שבועות26  של מהונדס עכבר קרצינוגניות מחקר

סינתזת בדיקתvivoex  ב גנוטקסי היה לאLansoprazole . אנושיים לימפוציטים של כרומוזומלית סטייה בדיקתּבמַבַחנֵהLansoprazoleָ וב איימס בבדיקת חיובי היה-
DNA )UDS( ה, חולדה של הפטוציטים כבד של מתוכננת בלתי vivoinחולדה של עצם מח תאי של כרומוזומלית סטייה בדיקת או עכבר מיקרו-גרעין בדיקת.

 בדיקתvivoin -ב שלילי היהDexlansoprazole . סיני אוגר של ריאה תאי באמצעות כרומוזומים סטיית בדיקתּבמַבַחנֵהDexlansoprazoleָ וב איימס בבדיקת חיובי היה-
.עכבר של מיקרוגרעין

 ג"מ150  עד של פומיים במינונים לנסופרזול כי נמצאLansoprazole.  של מחקרים באמצעות הוערכו הרבייה וביצועי פוריות עלdexlansoprazole  של הפוטנציאליות ההשפעות
.ונקבה זכר חולדות של הרבייה וביצועי הפוריות על השפעה איןBSA)  על בהתבסס אנושי לנסופרזול של המומלץ מהמינון40  פי( ליום ג"לק

חיים בעלי של פרמקולוגיה או/ו טוקסיקולוגיה13.2

הרבייה של טוקסיקולוגיה לימודי
 על בהתבסס] ליום ג"מ[60  אנושי דקסלנסופרזול של המומלץ המרבי מהמינון9  כפי( ליום ג"לק ג"מ30  עד של הפה דרך דקסלנסופרזול במינוני בארנבות שנערך רבייה מחקר
(BSAל עקב בעובר פגיעה או בפוריות לפגיעה עדות גילה לא .dexlansoprazole-ג"לק ג"מ150  עד של במינונים פומי לנסופרזול עם הרות בחולדות שבוצעו רבייה מחקרי, בנוסף 
 של המומלץ מהמינון16  פי( ליום ג"לק ג"מ30  עד לנסופרזול של פומיים במינונים הרות ובארנבותBSA)  על בהתבסס אנושי לנסופרזול של המומלץ מהמינון40  פי( ליום

Lansoprazoleעל בהתבסס אנושי  (BSAעקב לעובר נזק או בפוריות לפגיעה עדות גילה לא .Lansoprazole

קליניים מחקרים14

שחיקתית ושט דלקת של ריפוי14.1
 לוס של הדירוג שיטת פי על סווגה המחלה חומרת. אנדוסקופית שאושרEE  עם בחולים נערכו שבועות8  בני, אקראיים, אקטיביים מבוקרים, סמיות כפול, רב-מרכזיים מחקרים שני
 חולים. ליום ג"מLansoprazole 30  או ליום ג"מDEXILANT 90 , ליום ג"מDEXILANT 60 : הבאות הטיפול קבוצות משלוש לאחת באקראי חולקו החוליםAD) .(Grades  לס'אנג

 נע וגילם חולים4092  נרשמו הכל בסך. המחקר בתחילת מובהקים דיספלסטיים שינויים או/ו ושט בארט עם או חיוביים במחקרים נכללו לא אלו ממחקריםפילורי הליקובקטרשהיו
 היה מהמטופלים-71% ל, לס'אנג לוס סיווג על בהתבסס. אחרים-8% ו שחורים5% , קווקזי87% : הבא באופן התחלק הגזע. גברים54%  עם) שנים48  חציוני גיל( שנים-90 ל18  בין
EEדרגות( קל  Aו (B-היה מהחולים-29% ול  EEחמור עד בינוני )דרגות  Cו (D-הטיפול לפני.

 שוכפל לא אחד במחקר העליונות ממצא, המחקרים בשני אי-נחיתות שהוכחה למרות. תיבדק העליונות אז אי-נחיתות הוכחה אם. אי-נחיתות לבדוק נועדו המחקרים
.השני במחקר

5. בטבלה להלן מוצג8  או4  בשבוע שהחליםEE  עם החולים שיעור

הציונים כל: אEE ריפוי שיעורי5:  טבלה

CI( )95% הטיפול הבדל עבור
-Lansoprazole()DEXILANT

8 שבוע עד
של מספר
ב(N) חולים

טיפול קבוצת
)יומי יום(

4 שבוע
נרפא%

ג8 שבוע
נרפא% לימוד

60DEXILANT7087  ג"מ657 ד6.1)(-1,1.5
30Lansoprazole6585  ג"מ648
60DEXILANT6685  ג"מ639 ד10.5)(2,2.2
30Lansoprazole6579  ג"מ656

CI=  סמך רווח
עת בטרם והפסיקו החליםEE  אנדוסקופית תועדו שלא חולים, גולמי שיעור הערכות על בהתבססא

.נרפא לא נחשב
הבסיס לאחר אחת אנדוסקופיה לפחות עם חוליםב
ראשונית יעילות סיום נקודתג
ללנסופרזול אי-נחיתות הוכחהד
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90DEXILANT  פני על נוסף קליני יתרון סיפק ולא נחקר ג"מDEXILANT 60  ג"מ.

שהחלימה שחיקתית ושט דלקת של תחזוקה14.2
 פני על סימפטומים ופתרון ריפוי על שמירה. אנדוסקופית החליםEE  והראוEE  מחקר בהצלחה שהשלימו בחולים נערך אקראי, פלצבו מבוקר, סמיות כפול, רב-מרכזי מחקר

), שנים49  חציוני גיל( שנים-85 ל18  בין נע וגילם חולים445  נרשמו הכל בסך. לפלסבו בהשוואה ביום פעם ג"מ60  או ג"מDEXILANT 30  עם הוערכו חודשים שישה של תקופה
.אחר-5% ו שחור5% , קווקזי90% : הבא באופן התחלק הגזע. נשים52%  עם

6). טבלה ראה( אנדוסקופיה ידי על שאושר כפי חודשים שישה במשך בריאים נותרוDEXILANT  של ג"מ-30 ב שטופלו מהחולים אחוז66

6 בחודשEE Healed  שלאתחזוקה תעריפי6:  טבלה
של מספר

חולים
ב)נ(

טיפול קבוצת
)יומי יום(

תחזוקה תעריף
(%)

ג30DEXILANT66.4  ג"מ125

14.3דמה תרופת119
להם היו שלא חולים, גולמי שיעור הערכות על בהתבססא

כהישנות נחשבו עת בטרם הטיפול והפסקת אנדוסקופית המתועדת הישנות

הבסיס לאחר אחת אנדוסקופיה לפחות עם חוליםב
פלצבו לעומת סטטיסטית מובהקג

60DEXILANT  פני על נוסף קליני יתרון סיפק ולא נחקר ג"מDEXILANT 30  ג"מ.

30 . כלא דורגה החולים של הבסיסית הצרבת חומרת רוב, התחזוקה למחקר הכניסה עם. בצרבת הקלה על שמירה על ג"מDEXILANT 30  של ההשפעה הוערכה כן כמו
DEXILANTרוב7).  טבלה ראה( חודשים6  של הטיפול תקופת במהלך לפלסבו בהשוואה שעות24  של צרבת ללא תקופות של סטטיסטית מובהק באופן יותר גבוה אחוז הראה ג"מ 

.השישי לחודש השני החודש ביןEE  של הישנות עקב הטיפול את הפסיקו בפלסבו שטופלו החולים

שעות24  צרבת ללא תקופות של חציוני אחוז7:  טבלה
מרפאEE  של תחזוקה מחקר של

6 חודש1 חודשאכולל טיפול
צרבת ללא

שעות24  של תקופות

(%)

צרבת ללא
שעות24  של תקופות

(%)

צרבת ללא
שעות24  של תקופות

(%)
טיפול קבוצת
נננ)יומי יום(

12696.78098.3ב30DEXILANT13296.1  ג"מ
14128.611728.62373.3דמה תרופת

יעילות של משנית קצה נקודתא
פלצבו לעומת סטטיסטית מובהקב

GERD14.3  שחיקתי לא סימפטומטי
 חולים. תסמינים הצגת ידי על בעיקר שנעשתה שחיקתי לא סימפטומטיGERD  של אבחנה עם בחולים נערך שבועות4  בן, אקראי, פלצבו מבוקר, סמיות כפול, מרכזי רב מחקר

 היו ולא האקראית ההקצאה לפני מיד ימים7  מתוך4  לפחות מצרבת סבלו, יותר או חודשים6  במשך צרבת של היסטוריה עם היו, שלהם העיקרי כסימפטום צרבת שזיהו אלו
 חולקו החולים. אלו הכללה קריטריוני באמצעות נכללו לא לחומצה קשורים היו שלא תסמינים עם שמטופלים ייתכן, זאת עם. באנדוסקופיה שאושרה כפי בוושט שחיקות
 עם) שנים48  חציוני גיל( שנים-86 ל18  בין נע וגילם חולים947  נרשמו הכל בסך. פלצבו או ליום ג"מ60 , ליום ג"מDEXILANT 30 : הבאות הטיפול מקבוצות לאחת באקראי

,קווקזי82% : הבא באופן התחלק הגזע. נשים71%

 ללא שעות24  של תקופות עם מהימים סטטיסטית מובהק באופן יותר גדול אחוז סיפק ג"מDEXILANT .60  פני על נוסף קליני יתרון סיפק ולא נחקר ג"מDEXILANT 30  ג"מ.
30DEXILANT 8)  טבלה ראה( שבועות4  במשך יומי יומן ידי על שהוערך כפי, לפלסבו בהשוואה צרבת

של שבועות4  של הטיפול תקופת במהלך שעות24  של צרבת ללא תקופות של חציוניים אחוזים8:  טבלה
שחיקתי שאינו סימפטומטיGERD  מחקר

צרבת ללא
שעות24  של תקופות

(%)
טיפול קבוצת
)יומי יום( נ

א30DEXILANT54.9  ג"מ312

18.5דמה תרופת310
פלצבו לעומת סטטיסטית מובהקא

 כל לאורך נמשך וזה, הטיפול של הראשונים הימים בשלושת כבר לפלסבו בהשוואה שעות24  של צרבת ללא תקופות היו ג"מDEXILANT -30 ב מטופלים של יותר גבוה לאחוז
40%. פלצבו לעומתDEXILANT 63% 28:  ביום15%;  פלצבו לעומתDEXILANT 38% 3:  ביום החולים אחוז( הטיפול תקופת
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וטיפול אחסון/אספקה כיצד16
:כ ומסופקות הקפסולה על מוטבעים"30" וTAP  עם ואפורות כחולות, אטומות הן, ג"מ30 , מושהה לשחרורDEXILANT  כמוסות

NDC מספר
64764-171-11
64764-171-30
64764-171-90
64764-171-19

גודל
 בקבוקים100  של מנה חבילת

30 של
90 של בקבוק
1000 של בקבוק

:כ ומסופקות הקפסולה על מוטבעים"60" וTAP  עם כחולות, אטומות הן, ג"מ60 , מושהה לשחרורDEXILANT  כמוסות

NDC מספר
64764-175-11
64764-175-30
64764-175-90
64764-175-19

גודל
 בקבוקים100  של מנה חבילת

30 של
90 של בקבוק
1000 של בקבוק

USP]. מבוקרת חדר טמפרטורת ראה[ )59-86°F( 15-30°C עד מותרים טיולים-)25°C )77°F; ב אחסן
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למטופל ייעוץ על מידע17

-FDAה ידי על מאושר תרופות מדריך ראה

-FDA.ה ידי על המאושר התרופות במדריך הניתנות ובהנחיות במידע המטופל עם לדון יש-DEXILANT, ב ויעיל בטוח שימוש להבטיח כדי

DEXILANT. הפסקת לחייב ועשויים חמורים להיות עלולים אלה שכן אלרגית תגובה של סימנים על להסתכל למטופל הודע

.(5.2)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[ הקשור שלשולdifficileClostridium של סימן להיות עשוי זה. משתפרים שאינם בשלשולים לטיפול ולפנות מיד לדווח למטופלים יעץ

 סימנים להיות עשויים שאלו מכיוון וטטניות התקפים, סחרחורת, לב דפיקות כולל נוירולוגי או קרדיווסקולרי תסמין כל עבור לטיפול ולפנות מיד לדווח למטופל יעץ
.(5.4)] זהירות ואמצעי אזהרות ראה[להיפומגנזמיה

(7)]. תרופתיות אינטראקציות ראה[בקיבהpH  משינויי המושפעות ותרופות וורפרין, טקרולימוס, אטאזנאביר נוטל הוא אם שלו לרופא לספר למטופל יעץ

:כי למטופל   ולהודיע התרופות במדריך המינון הוראות אחר לעקוב למטופל יעץ
DEXILANT מושהה בשחרור כקפסולה זמין.•
.למזון קשר ללאDEXILANT  ליטול ניתן•
.בשלמותוDEXILANT  את לבלוע יש•
:הבא באופןDEXILANT  כמוסות לתת ניתן, לחלופין•

;פתוחה קפסולה-
;תפוחים רסק של אחת כף על שלמים גרגירים מפזרים-
.גרגירים ללעוס אין. מיד לבלוע-
.יותר מאוחר לשימוש לאחסן אין-
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תרופות מדריך
-launt(-ĭסיפוניםDEXILANT )

)דקסלנסופרזול(
מושהה בשחרור כמוסות

 מידע שיש להיות יכול. מחדש מילוי מקבל שאתה פעם ובכלDEXILANT  ליטול שתתחיל לפני הזה התרופות מדריך את קרא
.שלך הטיפול על או הרפואי מצבך על שלך הרופא עם שיחה מחליף אינו זה מידע. חדש

DEXILANT? על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו

 שלך הרופא עם שוחח. חמורות קיבה בעיות לך להיות עלולות עדיין אך, לחומצה הקשורים לתסמינים לעזור עשוי.
DEXILANT

DEXILANT כולל, חמורות לוואי לתופעות לגרום עלול:

DEXILANT difficile . זיהום ידי על להיגרם עלול זה שלשול. חמור לשלשול הסיכון את להגביר  עלול(ׁשלִׁשּול•
Clostridium (שלך במעיים.

.חולף שלא וחום בטן כאבי, מימית צואה לך יש אם מיד שלך לרופא התקשר

 שנה( ארוכה תקופה במשך פרוטון משאבת מעכבות תרופות של מרובות יומיות מנות הנוטלים אנשים. בעצמות שברים•
 בדיוקDEXILANT  ליטול עליך. השדרה עמוד או היד כף פרק, בירך לשברים מוגבר סיכון בעלי להיות עלולים) יותר או

 על שלך הרופא עם שוחח. הדרוש ביותר הקצר הזמן ולמשך שלך לטיפול האפשרי ביותר הנמוך במינון, שנרשם כפי
DEXILANT. נוטל אתה אם בעצם לשבר שלך הסיכון

 מהDEXILANT?"  של האפשריות הלוואי תופעות מהן"לרִאְֹות. אחרות חמורות לוואי תופעות להיות יכולות-DEXILANT ל
DEXILANT? זה

DEXILANT פרוטון משאבת מעכב הנקראת מרשם עם תרופה  היאPPI(. DEXILANT( בקיבה החומצה כמות את מפחית.

DEXILANT למבוגרים משמש:
EE). או שחיקה הוושט דלקת המכונה( הוושט לרירית לחומצה הקשור נזק לרפא כדי שבועות8  עד למשך•

.צרבת על והקלה שחיקה בוושט דלקת של ריפוי להמשך חודשים6  עד•
(GERD). גסטרו-וופגיאלי ריפלוקס למחלת הקשורה בצרבת לטיפול שבועות4  למשך•

 צריבה לתחושת לגרום עלול זה. לקיבה שלך הפה את שמחבר) הוושט( לצינור נכנסת שלך מהקיבה חומצה כאשר מתרחש.
GERD גיהוק או חמוץ טעם, בגרון או בחזה

18. לגיל מתחת בילדים ויעיל בטוחDEXILANT  אם ידוע לא

DEXILANT? ליטול אסור למי

 תרופות מדריך בסוף עיין-DEXILANT. ב האחרים מהמרכיבים לאחד או לדקסלנסופרזול אלרגי אתה אםDEXILANT  ליטול אין
-DEXILANT.ב מרכיבים של מלאה לרשימה זה
DEXILANT? נטילת לפני שלי לרופא לספר עלי מה

:אתה אם שלך לרופא ספרDEXILANT,  נטילת לפני

בדם נמוכות מגנזיום רמות לך שיש לך נאמר•
כבד בעיות יש•
אחר רפואי מצב יש•
.נולד שטרם לתינוק יזיקDEXILANT  אם ידוע לא. להריון להיכנס מתכננים או בהריון•
.שלך האם לחלב עוברDEXILANT  אם ידוע לא. להניק מתכננים או מניקים•

3193076: אסמכתא מזהה



15 מתוך13  עמוד

 שוחח. שניהם את לעשות צריך לא אתה. להניק אוDEXILANT  לוקח אתה אם להחליט צריכים שלך והרופא אתה
DEXILANT. נוטל אתה אם תינוקך את להאכיל ביותר הטובה הדרך על שלך הרופא עם

. צמחים ותוספי ויטמינים, מרשם ללא ותרופות מרשם תרופות לרבות, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא ספר
DEXILANTשל הפעולה אופן על להשפיע עשויות אחרות ותרופות, אחרות תרופות של הפעולה אופן על להשפיע עשוי 

.DEXILANT
:נוטל אתה אם במיוחד שלך לרופא ספר

אמפיצילין המכילה אנטיביוטיקה•
•atazanavir )Reyataz(
)לנוקסין( דיגוקסין•
ברזל המכיל מוצר•
)ניזורל( קטוקונאזול•
)נטובן'ג, קומדין( וורפרין•
•tacrolimus )Prograf(
מתוטרקסט•

.בטוח אינך אם, אלו תרופות של רשימה שלך הרוקח או מהרופא בקש
.חדשה תרופה מקבל אתה כאשר שלך ולרוקח לרופא להראות כדי שלהם רשימה שמור. לוקח שאתה התרופות את דע

DEXILANT? ליטול עלי כיצד

.שלך הרופא ידי על שנקבע כפי בדיוקDEXILANT  קח•
.תחילה שלך הרופא עם לדבר מבליDEXILANT  ליטול תפסיק או שלך המינון את תשנה אל•
.אוכל בלי או עםDEXILANT  לקחת יכול אתה•
.בשלמותןDEXILANT  כמוסות את לבלוע•
 רסק כף על התוכן את ולפזר הכמוסות את לפתוח ניתן, בשלמותןDEXILANT  כמוסות את לבלוע מתקשים אתם אם•

 לשימוש התערובת את לאחסן אין. התערובת את ללעוס אין. מיד התפוחים רסק תערובת את לבלוע הקפידו. תפוחים
.יותר מאוחר

.הקרובים המיון לחדר או החולים לבית פנה או מיד שלך לרופא התקשרDEXILANT,  מדי יותר נוטל אתה אם•

DEXILANT? של האפשריות הלוואי תופעות מהן

DEXILANT כולל, חמורות לוואי לתופעות לגרום עלול:

DEXILANT?" על לדעת שעלי ביותר החשוב המידע מהו" ראה•

 הנוטלים מסוימים אנשים אצל לקרות יכול נמוך מגנזיום. חמורה להיות יכולה זו בעיה. בגוף נמוכות מגנזיום רמות•
 לאחר כלל בדרך זה, נמוכות מגנזיום רמות מתרחשות אם. לפחות חודשים3  במשך פרוטון משאבת מעכבת תרופה

.נמוך מגנזיום של תסמינים לך אין או ייתכן. טיפול של שנה

o :הבאים מהתסמינים אחד מפתח אתה אם מיד שלך לרופא ספר

o
o
o
o
o
o
o
o

התקפים
סחְרַחֹורתֶ

מהיר או חריג דופק ריצוד

שרירים חולשת) רעד( רעד או טלטלות תנועות

 והרגליים הידיים של עוויתות
 עווית שרירים כאבי או התכווצויות

הקול תיבת של
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 נוטל אתה אם, הטיפול במהלך אוDEXILANT,  ליטול שתתחיל לפני בגופך המגנזיום רמת את לבדוק עשוי שלך הרופא
DEXILANTארוכה תקופה במשך.

:כוללותDEXILANT  של ביותר השכיחות הלוואי תופעות

ׁשלִׁשּול•
בטן כאב•
בחילה•
הצטננות•
הקֲָאָה•
גזַ•

אחרות לוואי תופעות

DEXILANT: עם הבאים מהתסמינים אחד מקבל אתה אם שלך לרופא ספר.חמורות אלרגיות תגובות•
פריחה•

בפנים נפיחות•
בגרון לחץ•
נשימה קשיי•

.מתרחשים אלו תסמינים אםDEXILANT  את להפסיק עשוי שלך הרופא

.חולפת שאינה או אותך שמטרידה כלשהי לוואי תופעת לך יש אם שלך לרופא ספר
 שלך לרופא התקשר. שלך הרוקח או הרופא את שאל, נוסף למידעDEXILANT.  של האפשריות הלוואי תופעות כל לא אלו

FDA.1088-1-800- בטלפון-FDA ל לוואי תופעות על לדווח עשוי אתה. לוואי תופעות לגבי רפואי ייעוץ לקבלת
DEXILANT? לאחסן עליי כיצד
25°C). עד(77°F- 20°C ל68°F  בין החדר בטמפרטורתDEXILANT  את אחסן•
 על כללי מידע. ילדים של ידם מהישג התרופות וכלDEXILANT  את הרחק

DEXILANT

לו נקבע שלא במצב-DEXILANT ב להשתמש אין. לתרופות במדריך המפורטות מאלה אחרות למטרות לפעמים ניתנות תרופות
.להם להזיק עלול זה. לך שיש תסמינים אותם להם יש אם גם, אחרים לאנשיםDEXILANT  תיתן אל.

 יכול אתה. שלך הרופא עם דבר, נוסף מידע תרצה אםDEXILANT.  על ביותר החשוב המידע את מסכם זה תרופות מדריך
.הבריאות בתחום מקצוע אנשי עבור שנכתבDEXILANT  על מידע הרוקח או מהרופא לבקש

1-877-825-3327. למספר התקשר אוwww.DEXILANT.com  אל עבור, נוסף למידע

-DEXILANT?ב המרכיבים מהם

dexlansoprazole.: פעיל חומר
 הידרוקסיפרופיל, חמצני דו טיטניום, נמוכה הידרוקסיפרופיל תאית, סוכרוז, קרבונט מגנזיום, סוכר כדורי: פעילים לא חומרים

80  פוליסורבט, ציטראט טריאתיל8000,  גליקול פוליאתילן, מתאקרילית חומצה קופולימרים, טלק2910,  היפרומלוז, תאית
, הקפסולה מעטפת צבע על בהתבסס. כלורי ואשלגן קרגנין, היפרומלוז עשויה הקפסולה מעטפת. חמצני דו סיליקון וקולואיד

.חמצני דו טיטניום מכילים ושניהם; שחורה ברזל תחמוצת מכיל אפור; אלומיניום אגםNo. 2 Blue FD&C  מכיל הכחול

.האמריקאי והתרופות המזון מנהל ידי על אושר זה תרופות מדריך
ידי על מופץ

America, Inc. PharmaceuticalsTakeda
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