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 1986 -התשמ"ו    (תכשירים )  עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד 

 .לקרוא עלון זה מומלץ לתת לאדם הקרוב אליך

 5 ®סנדוז אריפיפרזול

 10 ®סנדוז אריפיפרזול

 15 ®סנדוז אריפיפרזול

 30 ®סנדוז אריפיפרזול

 טבליות 

 : וכמותו  פעיל  חומר 

מ"ג    71.02  מכילה  ובנוסף,  aripiprazole 5 mg  מ"ג   5אריפיפרזול    מכילה  5  אריפיפרזול סנדוזכל טבליה של  

 לקטוז מונוהידראט. 

מ"ג    65.97  מכילה  ובנוסף ,  aripiprazole 10 mgמ"ג    10מכילה אריפיפרזול    10  אריפיפרזול סנדוזכל טבליה של  

 לקטוז מונוהידראט. 

"ג  מ  97.75  מכילה  ובנוסף ,  aripiprazole 15 mgמ"ג    15מכילה אריפיפרזול    15  אריפיפרזול סנדוזכל טבליה של  

 . מונוהידראט לקטוז 

  196.50מכילה    ובנוסף  ,aripiprazole 30 mgמ"ג    30מכילה אריפיפרזול    30  אריפיפרזול סנדוזכל טבליה של  

 מ"ג לקטוז מונוהידראט. 

החו ראהלרשימת  אנא  בתכשיר,  ואלרגניים  פעילים  הבלתי  של    מרים  מהמרכיבים  חלק  על  חשוב  "מידע  סעיף 

 ". נוסף"מידע  6 סעיף ו  התרופה"

על התרופה. אם יש לך שאלות   עלון זה מכיל מידע תמציתי  בתרופה.קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש  

 .נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח

להם אפילו אם נראה לך כי מצבם   תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק 

 .הרפואי דומה

 

 .6התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 

 

 ?סנדוז אריפיפרזול מיועדלמה  .1
 : מיועדים 30, 15, 10, 5 סנדוז אריפיפרזול

 .לטיפול בסכיזופרניה

  התקפי   של  ולמניעה,  1  מסוגפולרית  -בי   מהפרעה  כחלק  קשה  עד  בינונית  חומרה  בדרגת   מאניה  במצבי  לטיפול

  לטיפול   בעבר   שהגיבו   קודמים   מאניה   מהתקפי   סבלו  ואשר   מאניים   התקפים   מחלתם  שעיקר   במטופלים   חדשים   מאניה

 . באריפיפרזול

 

 מיועדים:   15, 10, 5 סנדוז  אריפיפרזול, בנוסף

חלקית לטיפול בנוגדי   שהגיבובחולים  (major depressive disorder MDD) לטיפול משולב בדיכאון קליני מג'ורי

 .דיכאון

 שנים(.  6-17בילדים )בגילאי ( הקשור להפרעה האוטיסטית irritabilityשקט )-לטיפול באי 

 

 .אנטיפסיכוטים אטיפיים  קבוצה תרפויטית:
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 אריפיפרזול סנדוז לפני השימוש ב. 2

 :אין להשתמש בתרופה אם

: "מידע  6ראה סעיף  )התרופה   לאריפיפרזול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה   ( אלרגי)אתה רגיש   •
 . "( נוסף

 

 סנדוז  באריפיפרזול לשימוש  הנוגעות  מיוחדות   אזהרות

 :, ספר לרופא אםאריפיפרזול סנדוזלפני הטיפול ב

 

מחשבות והתנהגויות    שכן   ,יש לספר לרופא באופן מיידי   ,יש לך מחשבות אובדניות, מחשבות לפגיעה עצמית  •

 .טיפול באריפיפרזולהאובדניות דווחו במהלך 

מרמיה • סובל  מוגבר  בתסמינים המאופיינת  )בדם  סוכר  של  גבוהה    ה נך  צימאון  על  ,כגון  מרובה,  ה  יי השתנה 

 .או היסטוריה משפחתית של סוכרת   (בתיאבון וחולשה

 . מצבך אחר   קפידהירצה לעקוב ביתר הרופא  שייתכן  שכן , טייםאפילפ  םנך סובל מהתקפייה •

 .במיוחד באזור הפנים  , נך סובל מתנועות שרירים בלתי נשלטות ובלתי סדירותיה •

קרדיווסקולריות, לחץ דם    , היסטוריה משפחתית של מחלות (לב וכלי דם )נך סובל ממחלות קרדיווסקולריות  יה •

 .( mini" stroke")שבץ מוחי חולף  בלתי תקין, שבץ מוחי או 

אנטיפסיכוטיות לבין   תרופות שכן קיים קשר בין, נך סובל מקרישי דם או היסטוריה משפחתית של קרישי דםיה •

 .היווצרות קרישי דם

 .סבלת בעבר מהתמכרות להימורים  •

  ,קשיי בליעה או תופעות אלרגיות, תנועות בלתי רצוניות חווה    נךיה   אם,  במשקלך  בעלייה  הבחנת  אם לרופא    ספר

 . יומיות- ת היוםיולו י ישנוניות המפריעה לפע

על המטפל שלך לספר לרופא שלך    עליך או   ,( ויכולות שכליות אחרותאובדן זיכרון  )קשיש הסובל מדמנציה    נך יה  אם

 . ( mini" stroke")שבץ מוחי חולף אם היה לך שבץ מוחי או 

המלווים בחום, הזעת יתר, שינוי    יש לספר לרופא באופן מיידי אם אתה סובל מנוקשות שרירים או חוסר גמישות

 .נפשי או קצב לב בלתי סדיר או מוגברהבמצב 

  אינך   אם  או,  חריגהלהתנהגות    חשקיםחווה דחפים או    אתה  משפחתך/המטפל שלך מבחינים כי  אםלספר לרופא    יש

להתנגד     מכונות   אלה  התנהגויות.  באחרים   או  בך  לפגוע  עלולות  אשר  מסוימות  פעילויות  לבצע  לדחפיםמסוגל 

דחף    של כספים,   יתר , אכילת יתר או בזבוז  פתולוגי  הימור כגון    התנהגויות " ויכולות לכלול  בדחפים  שליטה   הפרעות "

 .  מיניים ברגשות   או  במחשבות  עלייה  עם   יחד במיניותאו עיסוק יתר  מיני חריג 

 על הפסקת השימוש בתרופה.   ינחהכי הרופא יתאים את המינון או  תכן יי

הדם    סנדוז   אריפיפרזול  בלחץ  ירידה  לישנוניות,  לגרום  לנוע    במצב עלול  ביכולותיך  ושינויים  סחרחורות  עמידה, 

 . מסוימת חולשה  בעל   או , במיוחד אם הינך קשיש  להיזהרלשמור על שיווי משקל, העלולים לגרום לנפילות. יש ו

 .שונה מזו שלשמה נרשםמטרה לאין להשתמש בתכשיר  

 ומעקב  בדיקות
רפואי, ולבצע בדיקות לחץ דם    להיות תחת מעקב   עליך בתקופת הטיפול בתרופה זו תיתכן ירידה בלחץ הדם, ועל כן  

 .סדירות

    ומתבגרים ילדים 
 .6תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל 
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 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות 
מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך    אחרות כולל תרופות ללא אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות  

 :במיוחד אם אתה לוקח  לרופא או לרוקח. 

 .אלו  עלול להגביר את השפעתן של תרופות  אריפיפרזול סנדוזתרופות לטיפול ביתר לחץ דם:   •

 תזונה לטיפול בדיכאון , תרופות ותוספי  ( פלקאיניד)כגון קינידין, אמיודרון,    תרופות לטיפול בהפרעות בקצב הלב •

  פטרייתיים   זיהומים ב, תרופות לטיפול  ( St. John’s Wort)כגון פלואוקסטין, פארוקסטין, ונלאפקסין,    חרדהבו

איטראקונאז קטוקונאזול,  תרופות  (ול )כגון  בזיהום  מסוימות ,  אפא  HIV  לטיפול  מעכבי  ו )כגון  נביראפין,  וירנז, 

אינדינאביר,   כגון  )כגון קרבאמזפין, פניטואין, פנוברביטאל(,    באפילפסיה תרופות לטיפול   , ריטונאביר(פרוטאז 

)ריפאבוטין,   בשחפת  לטיפול  מסוימות  אנטיביוטיות  אלו    –   (ריפאמפיצין תרופות  את    להגביר  עלולות תרופות 

תסמינים לא רגילים בעת  נך חש  יה   אם.  אריפיפרזול סנדוזאת השפעתו של    להוריד   או לוואי   הסיכון לתופעות 

 ., יש לפנות לרופא אריפיפרזול סנדוז שימוש בתרופות אלו יחד עם

טריפטאנים  • סרוטונין:  של  רמה  המעלות  ו   תרופות  סומטריפטאן  לטיפול    המשמשים   זולמיטריפטאן(-)כגון 

  ),פארוקסטין ופלואוקסטיןכגון  )  SSRIs  ת טריפטופאן, נוגדי דיכאון מקבוצ  ), בכאבים   לטיפול (במיגרנה, טרמדול  

 (St. John’s Wort) היפריקום(,  נגד כאבים ), פתידין  ( כגון כלומיפראמין ואמיטריפטילין(נוגדי דיכאון טריציקליים  

אלו   בעת  יה  אם לוואי.   את הסיכון לתופעות   להגביר   עלולות וונלאפקסין. תרופות  רגילים  לא  נך חש תסמינים 

 ., יש לפנות לרופא זול סנדוזאריפיפר שימוש בתרופות אלו יחד עם

 בתרופה ומזון שימוש 
 .ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון

 וצריכת אלכוהול סנדוז  באריפיפרזולשימוש 
 .בתקופת הטיפול עם התרופה או משקאות אלכוהוליים  אין לשתות יינות

 
 ריון והנקה יה

 . זו  בתרופה הטיפול לפני  הרופא  עם  התייעצי, היריון  מתכננת הינךאו מניקה או ש  ריוןי בהנך יה אם
 

)שלושת    האחרון   הטרימסטר   במהלך   התרופה  את   נטלו   אשר   לנשים   שנולדו   בתינוקות  להופיע   עלולות   אלו  תופעות 
האכלה.  ב  םעצבנות, קשיי נשימה וקשיי  ,ריפיון שרירים, ישנוניותו/או    : רעד, קישיון(ההיריון   של  האחרונים  החודשים

 .לרופא מיד   פני – אם תינוקך סובל מאחת מתופעות אלו 
 

בתועלת    ות אם עליך להניק את תינוקך, תוך התחשב, עליך להתייעץ עם הרופא  סנדוז  אריפיפרזול הינך נוטלת    אם
להניק בתקופת הטיפול בתרופה. עליך להתייעץ עם הרופא    אין הטיפול עבורך והתועלת של ההנקה לתינוקך.    של 

 את תינוקך במהלך הטיפול בתרופה.  להזיןאודות הדרך הטובה ביותר  
 

 נהיגה ושימוש במכונות 
זו עלול לפגום בעירנות  כן אין   , היראי  ובעיות   לסחרחורת  ולגרום  השימוש בתרופה  לנהוג או להפעיל מכונות    על 

 .התרופה עליך ידועה לך ת עירנות עד שהשפעת ות המחיביופעילו מסוכנות או לבצע 
 

 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה 
  לפני  הרופא  עם  קשר  צור,  מסוימים  לסוכריםסבילות  -אי   לך  שיש  הרופא   ידי   על  לך  נאמר  אם.  תרופה זו מכילה לקטוז 

 . זו תרופה נטילת
 

 ?סנדוז אריפיפרזולכיצד תשתמש ב. 3
 .תמיד לפי הוראות הרופא להשתמש בתכשיר   יש

יקבעו   הטיפול המינון ואופן  .בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר  עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח
 . על ידי הרופא בלבד 

 :המינון המקובל בדרך כלל הוא
אולם, הרופא עשוי לרשום לך    .מ"ג פעם ביום   15פולרית: המינון המקובל למבוגרים הינו  -בי   הפרעהסכיזופרניה ו

 .מ"ג פעם ביום  30מינון נמוך יותר או גבוה יותר, עד למקסימום של 
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מגיל   נמוכים  אריפיפרזול סנדוזומעלה, בתחילת הטיפול    15למתבגרים  במינונים  להנתן  עלייה    עשוי  עם  יותר, 

לרשום לך מינון נמוך יותר או גבוה יותר, עד    מ"ג פעם ביום. אולם, הרופא עשוי  10נון המקובל של  הדרגתית עד למי

 .מ"ג פעם ביום 30למקסימום של 

המכיל   אחר בתכשיר  להשתמש ניתן )  מ"ג  2.5: המינון ההתחלתי המקובל הינו )מג'ורי(  טיפול משולב בדיכאון קליני 

 .במידת הצורך, הרופא עשוי להעלות את המינון בהדרגה  .ליום מ"ג  5עד  להשגת מינון זה(   אריפיפרזול

)ניתן להשתמש    מ"ג ליום   2.5הינו    שקט הקשור להפרעה האוטיסטית בילדים: המינון ההתחלתי המקובל-טיפול באי 
  בהתאם מ"ג ליום,    15עד    5  -  . הרופא יעלה את המינון בהדרגה ל(זה  מינון   להשגתאריפיפרזול    המכילבתכשיר אחר  

 .לתרופה מטופל  כל של לתגובה 
 

 .ברוקח היוועץ ברופא או   , נך חש שהשפעת התרופה חזקה מדי או חלשה מדייאם ה
 

 .אין לעבור על המנה המומלצת
 

 .את הטבליה  ללעוס/ לחצות/לכתוש יש לבלוע את התרופה עם מים. אין 
 

 .השתדל ליטול את התרופה בזמנים קבועים כל יום 
 

 יותר  גבוה נטלת בטעות מינון  אם
 : הבאים  התסמינים על דיווחו   מהתרופהאשר נטלו מינון יתר  מטופלים 

 . בדיבור   בעיותתוקפנות, /אגיטציה,  מהיר  דופק  •

 . ההכרה ברמת  וירידה(  והלשון   הפנים באזור)במיוחד   חריגות  תנועות  •

 : הכוללים  נוספים  תסמינים

 חום, נשימה מהירה, הזעה.  של )אפילפסיה(, תרדמת )קומה(, שילוב  פרכוסיםחריף,  בלבול  •

 . תקין שאינו לב   קצב, שרירים, נמנום או ישנוניות, נשימה איטית, חנק, לחץ דם גבוה או נמוך ן קשיו •

לרופא או לחדר מיון של בית החולים    או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד   יתר   אם נטלת בטעות מינון
 .אריזת התרופה איתךוהבא את  

 
 .הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא  , אין ליטול מנה כפולה. קח את המנהמיועד בזמן ה אם שכחת ליטול תרופה זו 

 
אין להפסיק הטיפול בתרופה    ,יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך 

 .ללא התייעצות עם הרופא 
 

נך זקוק  ימשקפיים אם ה  נך נוטל תרופה. הרכבישה  בכל פעםבחושך! בדוק התווית והמנה    אין ליטול תרופות 
 .להם 

 .אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח 
 

 תופעות לוואי . 4
אל תיבהל למקרא    .עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים  אריפיפרזול סנדוזבכמו בכל תרופה, השימוש  
 .תסבול מאף אחת מהן לא שתכן  ירשימת תופעות הלוואי. י

 
 (: 100משתמשים מתוך  1-10 -  מופיעות ב)  שכיחות תופעות לוואי 

בקיבה, עצירות,  נוחות  -עוויתות או תנועות בלתי רצוניות, כאב ראש, עייפות, הקאות, בחילות, תחושת אי,  כרתוס
אקאתיזיה    קושי לעמוד או לשבת במקום אחד,שקט,  - אי  הפרשת יתר של רוק, סחרחורת, קשיי שינה, חרדה ותחושת 

 .ה יישנוניות, רעד, טשטוש ראי ,( שקט פנימי וצורך בלתי נשלט להתנועע כל הזמן-תחושה לא נעימה של אי )
 

 (: 1,000משתמשים מתוך  1-10 -  מופיעות ב )  לוואי שאינן שכיחות  תופעות 
  רצוניות   בלתי  תנועות  ;עלייה בעניין המיני או שינוי בו  ;בדם  גבוהות  סוכר  רמות  ;פרולקטין  ההורמון  של  יתר  הפרשת

  ;מנוחה   חסרות  רגליים  ;)דיסטוניה(  הגורמת לעוויתות   בשרירים  הפרעה   ;(דיסקינזיה )טרדיב    םשל הפה, הלשון והגפיי
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רגישות העיניים    ;ה כפולה יראי   ;דופק מהיר  ;בלחץ הדם בעת עמידה, העלולה לגרום לסחרחורת או עילפון   ירידה
 שיהוקים.  ;דיכאון  ;לאור

 
 :( נקבעה טרם ששכיחותן תופעות ( תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה 

תגובה אלרגית )כגון התנפחות הפה, הלשון, הפנים   ;רמות נמוכות של טסיות דם ; רמות נמוכות של תאי דם לבנים
)גופי קטון בדם   סוכרתיהופעה של סוכרת או החמרה של סוכרת קיימת, קטואצידוזיס   ;גרד, פריחה(  ,והגרון

  ;ירידה במשקל  ;אובדן תיאבון )אנורקסיה( ;רמת נתרן נמוכה בדם ;בדם הרמת סוכר גבוה ;ובשתן( או תרדמת
  ;עצבנות ;חוסר שקט  ;תוקפנות  הרגשת ;אובדניות, ניסיונות התאבדות והתאבדותמחשבות  ;עלייה במשקל

תסמונת שהיא שילוב של   –( Neuroleptic malignant syndrome, NMS)  ממאירה נוירולפטית  תסמונת
ושינויים פתאומיים בלחץ הדם    ההכרה במצב  ירידה,  הזעה, יותר   מהירה נשימה , שרירים  קשיוןתסמינים כגון חום, 

  ת חוסר שקט, תחוש ,, סרבול נמנוםמוגזמת,  שמחהסינדרום סרוטונין )המאופיין בתחושת   ;פרכוסים  ;ובקצב הלב
מוות פתאומי לא   ;במצב אחד העיניים יקיבעון של כדור   ;הפרעות בדיבור  );שרירים  קשיון , חום, הזעה או  שיכרון

במיוחד ברגליים )תסמינים   רידים ו קרישי דם בו ;הלב בקצב האטה התקף לב;  ;מסכן חיים דופק בלתי תקין  ;בר מוס
ורידים לריאות ולגרום לכאב בחזה וקשיי נשימה )אם  ו, כאב ואדמומיות ברגל(, שעלולים להגיע מה נפיחותכוללים 

שאיפה לא רצונית של המזון לדרכי הנשימה   ;עילפון  ;לחץ דם גבוה  ;פנה לרופא מיד(   ,נך מבחין בתסמינים אלהיה
נוחות  -אי ;שלשול ;קושי בבליעה  ;דלקת הלבלב   ;התכווצות של שרירים באזור מיתרי הקול  ;עם סיכון לדלקת ריאות 

  ;כבד אנזימי  של תקינות   בלתי  רמות ;הצהבת העור והעיניים ;דלקת כבד ;כבד  ספיקת   אי ;נוחות בקיבה-אי ;בבטן
תגובות אלרגיה חמורות כגון תסמונת התגובה    ;הזעת יתר  ;התקרחות ;העור לאור  רגישות ;פריחה בעור

תסמונת זו מתחילה בהופעת    DRESS).התרופתית עם אאוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים )מערכתיים( )תסמונת 
יה  ימוגדלות, על בפנים ולאחר מכן פריחה נרחבת, חום גבוה, בלוטות לימפה  שפעת עם פריחה- תסמינים דמויי

פירוק לא נורמלי של    ;ה בסוג מסוים של תאי דם לבנים )אאוזינופיליה(יועלידם   בבדיקות אנזימי כבד  ברמות 
  גמילה   תסמיני ;קושי במתן שתן ;שתן בריחת  ;שרירים  קשיון  ;שרירים   כאבי ;בכליות  לבעיות   לגרום  שעלול,  השריר 

קושי בוויסות טמפרטורת הגוף או   ;זקפה ממושכת ו/או כואבת ;היריון  במהלך  חשיפה   של במקרה ביילודים 
  או עלייה    –דם  בבדיקות  ;הקרסוליים או כפות הרגליים ,נפיחות של כפות הידיים ;בחזה יםכאב  ;התחממות יתר

  מעשים חוסר יכולת להתנגד לדחפים או פיתויים לבצע  ;מסוכרר המוגלובין  ברמות   עלייה,  הסוכר  ברמת  שינויים
ות  י למרות השלכות אישיות או משפחת מופרזים   ים רומ ידחף חזק לה  :לפגוע בך או באחרים )כגון   יםשעלול 

עלייה בדחף    למשל, אחרים ואצל  אצלך  דאגה   המעוררתאו בהתנהגות מינית  במין בעניין  יה יעל   או שינוי   ;חמורות 
או אכילה    ]אכילת כמויות גדולות של מזון בפרק זמן קצר[ מופרזת  ה אכיל,  ת ונשלט ובלתי   מופרזות קניות   ;המיני

   (. לשוטטות   נטייה, [שלך  ב]אכילה של כמויות גדולות מהנורמלי של מזון ויותר מהנדרש להשביע את הרע  כפייתית 
 

 תופעות לוואי נוספות בילדים ובמתבגרים: 
ישנוניות,    :ל  לאלו שנצפו במבוגרים, פרט   בתדירות ובסוג  דומותומעלה נצפו תופעות לוואי   13במתבגרים בגיל 

 בבטן  כאב , )מטופלים 10-ל -1 מ יותר )  שקט ועייפות היו שכיחים מאוד -עוויתות או תנועות בלתי רצוניות, אי 
 של  רצוניות לא תנועות  , שרירים עוויתות  ,בתיאבון  עלייה ,במשקל  עלייה ,הלב  בקצב  עלייה ,בפה  יובש ,העליונה
 (. מטופלים  100-ל  1-מ יותר ( שכיחים  היו  )לעמידה ישיבהאו   שכיבה ממצב במעבר  במיוחד ) וסחרחורת הגפיים 

 
 :הבאות  לוואיה תופעות נצפו באריפיפרזול  שטופלו(  6-17בגילאים)  בילדים 

 
 :( מעשרה אחד   ממשתמש ביותר  שמופיעות תופעות )  מאוד  שכיחות לוואי  תופעות 
 .והקאות  עייפות  ,ישנוניות 

 
   (:100משתמשים מתוך  1-10 -  שכיחות )תופעות שמופיעות ב  לוואי  תופעות 

 .רדמתת ,רצוניות בלתי תנועות או  עוויתות  , בתיאבון ירידה , יתר ריור  , חום ,רעד , נמנום
 

 (: 1,000משתמשים מתוך   1-10 -  מופיעות בששכיחות )תופעות   שאינן לוואי  תופעות 
 בדרכי דלקת  ;צימאון  ;עצבנות  ;בפה יובש ,עצירות  ,העליונה בבטן כאב ,שלשול  ,והקאות בחילות;  היראי  טשטוש
 ,סחרחורת  ,שקט-אי  ,  ראש  כאב  ;בשרירים  נוקשות או כאב  ;בתיאבון  ירידה ,בתיאבון  עלייה  ;במשקל עלייה  ;הנשימה
 .בעור  פריחה ; נזלת ;וסת  כאבי ; בשינה מוגבר  צורך ,רצוניות  לא  תנועות , שרירים עוויתות 

 
 או שבץ של מקרים  על דווח  ,בנוסף . בתרופה  הטיפול בזמן מוות  מקרי יותר  דווחו, דמנציה עם  קשישים  במטופלים

 . (mini" stroke"שבץ מוחי חולף ) 
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 צוינה שלא  לוואי  מתופעת  סובל אתה  כאשר  או  ,מחמירה  הלוואי מתופעות  אחת  הופיעה תופעת לוואי, אם  אם

 .הרופא עם להתייעץ  עליך , בעלון
 

 דיווח תופעות לוואי 
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב  

( המפנה לטופס המקוון  www.health.gov.ilטיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ) 
 לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:  

https://sideeffects.health.gov.il 
 

 לאחסן אריפיפרזול סנדוז?  כיצד. 5
 או/ו  ילדים  של   וטווח ראייתם   ידם  להישג  מחוץ סגור  במקום לשמור  יש  אחרת  תרופה וכל זו  תרופה   !הרעלה מנע

 .מהרופא  מפורשת  הוראה ללא  להקאה תגרום אל. הרעלה תמנע כך ידי  ועל תינוקות
 .האריזה גבי על  המופיע ( exp. Date) התפוגה תאריך אחרי בתרופה  להשתמש אין 

 .חודש  אותו של האחרון  ליום  מתייחס  התפוגה תאריך
 

 : אחסון  תנאי
 .  30°C-לאחסן מעל ל אין 

 
 נוסף מידע. 6

 :גם מכילה התרופה הפעיל החומר  על  נוסף
 

 : 5 סנדוז אריפיפרזול
Lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; 
hydroxypropyl cellulose; Indigo Carmine (E132) aluminium lake. 

 : 10 סנדוז אריפיפרזול
Lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; 
hydroxypropyl cellulose; iron oxide red (E172). 

 : 15 סנדוז אריפיפרזול
Lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; 
hydroxypropyl cellulose; iron oxide yellow (E172). 

 : 30 סנדוז אריפיפרזול
Lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; 
hydroxypropyl cellulose; iron oxide red (E172). 

 
 :האריזה תוכן ומה התרופה נראית  כיצד

 
 אריזה בכל  .קרטון  אריזת  לתוך  מוכנסות אשר  )בליסטר( מגשיות  בתוך ארוז  סנדוז אריפיפרזול

 .טבליות 30 יש
    . "444" ועל צידן השני "SZ" מצוין  האחד  צידן   על, כחול וצבען  עגולות  הינן 5 סנדוז אריפיפרזול  טבליות
    ." 446" ועל צידן השני "SZ" מצוין  האחד צידן   על ,  ורוד  וצבען עגולות הינן 10 סנדוז אריפיפרזול  טבליות
    . " 447" ועל צידן השני "SZ"  מצוין האחד  צידן על ,  צהוב  וצבען עגולות הינן 15 סנדוז אריפיפרזול  טבליות
    ." 449"  השני צידן ועל"  SZ" מצוין  האחד צידן   על ,  ורוד  וצבען עגולות הינן 30 סנדוז אריפיפרזול  טבליות

 
 , תל אביב. 7126נוברטיס ישראל בע"מ, ת.ד.  :והיבואן הרישום  בעל  שם

 
 

 :הבריאות משרד  של  הממלכתי  התרופות  בפנקס התרופה של הרישום  מספר
 01/162-95-35898-00   :5 סנדוז אריפיפרזול
 01/162-96-35899-00 :10 סנדוז אריפיפרזול

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsideeffects.health.gov.il%2F&data=02%7C01%7CSigal.Hefetz%40dor-ps.com%7C9140dd99d4bd41bda17308d710ecb55d%7Cd0bb5acf86ff41daa2863814ebf90b18%7C0%7C0%7C636996481157341451&sdata=YWvgXf%2FqV8qDnXW8gxY20js%2BmSqd%2Bx9VG1WiWFCj3Uo%3D&reserved=0
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 01/162-97-35911-00 :15 סנדוז אריפיפרזול
 01/162-99-35971-00 :30 סנדוז אריפיפרזול

 
 . המינים  לשני מיועדת רופההת ,זאת אף על. זכר בלשון  נוסח  זה עלון  ,הקריאה ולהקלת הפשטות  לשם 

 
 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות  2021במאי נערך 
 


