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 בלבד רופאעל פי מרשם  תמשווקהתרופה  

 
 מק"ג 22 ®ףרבי

 מק"ג 44 ®רביף
 עורית-תת תמיסה להזרקה

 
 רקה מזרק מוכן להז

 אלקטרוני מחסנית להכנסה למזרק
 

 החומר הפעיל: 
 a1    (interferon beta-1a)-אתין באינטרפרו

 
 מכיל: ,מחט כולל מק"ג 22 ®רביףלהזרקה של   כל מזרק מוכן

  .מ"ל 0.5 -ב a1אינטרפרון בטא  )]IU[יחידות בין לאומיות   מיליון6 (וגרם מיקר  22
  .מ"ג בנזיל אלכוהול 2.5התכשיר מכיל 

 
 :מכילכולל מחט,  מק"ג 44 ®רביףרק מוכן להזרקה של  כל מז

 .מ"ל 0.5 -ב a1אינטרפרון בטא  )]IU[יחידות בין לאומיות   מיליון 12גרם (קרומי 44
 .לכוהולנזיל אמ"ג ב 2.5התכשיר מכיל 

 
 מכילה:, למזרק מתאים כנסתהמו מק"ג 22 ®רביףכל מחסנית של 

 .מ"ל 1.5 -ב a1אינטרפרון בטא  )]IU[  בין לאומיותיחידות  מיליון 18מיקרוגרם ( 66
 .לכוהולג בנזיל אמ"  7.5יל התכשיר מכ

 
 מכילה: ,למזרק מתאים כנסתהמו מק"ג 44 ®רביףכל מחסנית של 

 . מ"ל 1.5 -ב a1) אינטרפרון בטא ]IU[יחידות בין לאומיות  וןמילי  36מיקרוגרם (  132
 .מ"ג בנזיל אלכוהול 7.5התכשיר מכיל 

 
 .תרופה" הם של יבירכמהמ "מידע חשוב על חלק תחת 2ף  וסעי  6סעיף ראה  :בלתי פעילים מריםחו

 
 ה מכיל מידע תמציתי על התרופה.  ון ז. עלתרופהתשתמש ב ופו בטרםקרא בעיון את העלון עד ס  •
 .ובשבו עיין בהישג יד, ייתכן שתצטרך ל שמור את העלון •
  אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. •
ולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי היא עלים. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחר •

 דומה.  ם הרפואימצב
 בצורה נכונה.  תרופהב ש יך להשתמלע •
או   ) מחמיריםסימני המחלה (סימפטומיםאם זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא  אתההיוועץ ברוקח אם  •

  .םאינם משתפרי
בעלון  אפשרית שאינה כלולהולל כל תופעת לוואי  זה כפנה לרופא שלך. כלשהן, אם אתה חש בתופעות לוואי  •

 . 4 ףיעראה סזה. 
 

 , מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. ל שנתייםלגי מתחת יועדת לילדיםה מאינרופה תה
 
 התרופה  תמיועדלמה  .1
 

שתפקידם   ,בעייםמרים טם חונטרפרונים. אלו הלקבוצת תכשירים הידועים כאימשתייך  1a)-ביתא(אינטרפרון  רביף
 להעביר מידע בין התאים.  

ברור  מרכזי במערכת החיסון, הם פועלים על ידי מנגנון שאינו  ידי הגוף ויש להם תפקיד  רים עלהאינטרפרונים מיוצ
 קשורה לטרשת נפוצה.  מערכת העצבים המרכזית הלהנזק   ים בצמצוםאו ומסייעבמלו
הטבעי  ביתאשמיוצר בהנדסה גנטית, הוא דומה לאינטרפרון  ומסיס וחדבמי חלבון מטוהר - פרוןהינו אינטר רביף
 . םף האדבגוצר שמיו



 מחלה. התקדמות הומאט את  טרשת נפוצה, מקטין את תדירות ההתקפים ועוצמתםמשמש כטיפול ב רביף
רשת ל טני שאשר הינו סימן ראשואשר חוו אירוע קליני בודד  לשימוש במטופלים  ם מאושר ג מק"ג בלבד 44רביף  
 נפוצה.

 
 . ניםפרוטרינא –מגרי מערכת החיסון : (טיפולית) קבוצה תרפויטית

 
   שימוש בתרופההלפני  .2

  אם:  אין להשתמש ברביף   
ם הנוספים  מרכיביהאחד מכל טבעי או רקומביננטי או ל ביתארון טרפאינהפעיל   חומרל )יאלרגרגיש ( אתה •

 ) 6(ראה סעיף ה התרופ להמכי אשר
 מחשבות אובדניותלך יש ו/או  בדיכאון חריף מצוי אתה •

 
 ופה  ש בתרלשימו מיוחדות הנוגעות  אזהרות

 . מוש ברביףאחות לפני השי רוקח אושוחח עם הרופא שלך, 
  .השגחת רופא יש להשתמש ברביף רק תחת •
וראות השימוש בעלון זה, זאת בכדי לצמצם את הסיכון  הוג על פי הלון ולנעת הן אלפני השימוש יש לקרוא בעיו •

 ותתגובבמבחין  אתהברביף. אם  פלושטוופלים טמבדווח (פגיעה בעור וברקמה), כפי שבאזור ההזרקה לנמק 
 .פאלרו לפנות, יש דותמטרי מקומית

 .ל רגישות יתר) לכל תרופה שהיאגי (בערלא התאאו לרוקח אם ליך לדווח לרופא שלך לפני השימוש ברביף, ע •
ל  ש  תסמיניםחום,  ,חדש רומבוציטופניה, התפתחות של יתר לחץ דםמופיעים סימנים של טבמהלך הטיפול אם  •

כגון: ספירת  יםתיהכלייתי או ממצאים מעבדה בתפקוד שיתוק) ופגיע בלבול אוים המרכזית (כגון: ת העצבמערכ
בסרום ובדיקת התפקוד   LDHיש לבצע בדיקות נוספות של רמות הטסיות,  ,LDH-ת, עלייה בופחתטסיות מ

היווצרות  - TMA-Thrombotic microangiopathyשל הכלייתי (כל הסימנים הללו יכולים להיות הצגה קלינית 
 קרות מספרול לזה יכ. )ליות שלךכעל ה אשר עלולים להשפיע הטיפולים במהלך דם בכלי דם קטנ קרישי  של
חלבון בשתן  סימנים של בצקת,  פתחמה אתאם  תחילת השימוש ברביף.מספר שנים לאחר  עדשים חוד

ת סיכון גבוה  נמצא בקבוצ אתהוד אם בייח - לדווח לרופא ייתי, ישובעיות בתפקוד הכל )נוריהיאפרוט(
 ייתי).להפרעות בתפקוד הכלפרוטי ונום נדרינים לסהם סימאלו ש(ייתכן  כליותשל מחלת  להתפתחות

  מדיכאון אם סבלת, )בלוטת התריס (התירואידמח העצם, הכליה, הכבד, ממחלות בסובל   אתהאם דווח לרופא  •
תרופות לאפילפסיה (בייחוד וטל נ אתהאם , םטייאפילפ  התקפיםך רקע של ש לם יא  ,יותאובדנ מחשבותמאו 

כל זאת בכדי   ,סובל ממחלת לב (אנגינה, כשל לבבי או הפרעות קצב) אתהם א ו, אוזנת)אם האפילפסיה לא מא
 או בהחמרה של מצבים אלו.שהרופא ידאג לעקוב ולנטר את הטיפול בך 

 
 ין תרופתיות תגובות ב

על  ר ספ, תזונהותוספי  םללא מרש  כולל תרופות אחרותתרופות  יטוללשוי או עחרונה אל  נטלת ,נוטל אתהאם 
 אפילפסיה.  תרופות נגד דיכאון ונגדב במיוחד עליך לדווח לרופא אם אתה משתמש .כך לרופא או לרוקח

 
 הנקה ו  הריון

ילת  י נטלפנ רופא או הרוקחהריון, שאלי את הל ו מתכננת להכנסא וןבהריאת ש, חושבת שייתכן אם את בהריון
 התרופה. 

  ביף בזמן הנקה.השתמש בר. ניתן לונקנוק הייעל התא צפויה השפעה מזיקה ל
 

 נהיגה ושימוש במכונות 
במקרה של חשש יש . לנהוג או להפעיל מכונות על כושרך מחלתך עלולים להשפיע בהשימוש בתרופה או מצ

 להתייעץ עם הרופא.  
 

 רופה מהמרכיבים של הת חלק מידע חשוב על
 .רן" נת"נטול  -גדר כ, זה מומ"ג) למנה 23מילימול נתרן ( 1  -מפחות  הילמכ זופה תרו

 .בנזיל אלכוהול עלול לגרום לתגובות אלרגיות. מנהל מ"ג בנזיל אלכוהול 2.5 המכיל תרופה זו
) " Gasping syndrome"  תונשימה (הנקראאי חמורות כולל בעיות יכון לתופעות לווסקשור לנמצא ל ל אלכוהובנזי

 בילדים צעירים. 
  .וקח הרופא או הר ידי לץ על הומ ), אלא אם 3(מתחת לגיל  צעירים  שבוע בילדיםבמשך יותר מאין להשתמש 



כמויות שזאת מאחר . ריון או מניקהבה ו אם את, אותאו כלימחלת כבד מאם אתה סובל או לרוקח לרופא פנה 
 . )" מצת מטבוליתח" ת ו(הנקראות לגרום לתופעות לוואי ת להצטבר בגוף שלך ועלולגדולות של בנזיל אלכוהול יכולו

 
  ה בתרופשתמש כיצד ת .3
 

 לשימוש חד פעמי. הינמזרק המוכן להזרקה ה בהתרופה 
 וש רב פעמי. ית הינה לשימסנה במחהתרופ

בנוגע אם אינך בטוח  או הרוקח ם הרופאעך לבדוק ליע .אהוראות הרופל בהתאםתמיד בתכשיר  יש להשתמש
 . פולופן הטינון ואלמי

 . דידי הרופא בלבהמינון ואופן הטיפול יקבעו על 
 

 : המינון המקובל בדרך כלל הוא
 מטופלים אשר חוו סימן קליני בודד 

   .מים בשבועעפ  3הניתנת מיליון יחידות בינלאומיות)  12( יקרוגרםמ 44הינה  מומלצתהמנה ה
 

 טרשת נפוצהבים מטופלים אשר חול
 .ם בשבועעמיפ  3ת הניתנ  נלאומיות)ימיליון יחידות ב 12( רוגרםקימ 44המנה המומלצת הינה 

במטופלים שאינם מומלצת  ,שבועמים בפע 3 נתהנית מיליון יחידות בינלאומיות) 6( יקרוגרםמ 22מנה מופחתת של 
 ותר.  סובלים את המנה הגבוהה י

 
 ן:ונית ידהמבפעמים בשבוע   3להזריק רביף  שי
 חמישי)  ,לישידוגמא: ראשון, שלשעות  48במרווחים של לפחות  בשלושה ימים קבועים בשבוע ( •
 באותה שעה (עדיף בערב) •
 

 .ה המומלצתאין לעבור על המנ
 

 ם)שני 2-17 גילאישימוש בילדים ובמתבגרים (ב
פיל  שפרו  המצביעים על כךיניים ם נתונים קלניסויים קליניים רישמיים בילדים ובמתבגרים. אך ישנ ערכולא נ

לזה  ה מיקרוגרם שלוש פעמים בשבוע דומ 44 ףרבי  מיקרוגרם או 22שמקבלים רביף  ובמתבגריםלדים הבטיחות בי
 שנראה במבוגרים.

 
 שימוש בילדים (מתחת לגיל שנתיים) 

 גיל שנתיים.ימוש בילדים מתחת לומלץ לשרביף אינו מ
 

   :אופן השימוש
 עורית -קה תת להזר רביף מיועד  •
 . ת איש צוות רפואיכחוית בנואשונה הר יש  לבצע את ההזרק •
במזרק רביף או במחסנית ימוש על השמתאימה הדרכה  םקבלת שלך ו מטפל אחבר בן משפחה,  שאתה, לאחר  •

 .ל התכשיר בביתע את ההזרקה ש צהיה לבניתן ירביף שיש להכניסה למזרק המתאים, 
 

 יף מוגש: רב
(מתחת  מית תת עוריתה עצהזרקועדת לחט המיכן להזרקה, למזרק מחוברת ממיסה, מוממולא בת  מזרקכ •

 .(רביגקט) עזררק ניתן לשימוש גם עם מז . מוש חד פעמיי ד לשמזרק זה מיוע .לעור)
למחסנית, להזרקה עצמית המיועד  מארטרביס שםב אלקטרונימזרק לאביזר שהינו שיש להכניסה  כמחסנית •

 .תתת עורי
 .לך  המתאימההרביף צורת  י, מההרופא שלךהתייעץ עם  •
 

 : תהבאו , יש לקרוא בעיון את הוראות השימוש וש ברביףהוראות שימ 
רפות עם המזרק האלקטרוני רביסמארט, עקוב השימוש המלאות המצויש לעיין בהוראות    -מחסנית רביף .1

 בזהירות ות אלו אחרי הורא 
 זה בעלון  ת לפניךההוראו -רביף במזרק מוכן להזרקה  .2
 



 לפני הזרקה 
 . בוןוסם מים ך היטב עירחץ את יד •
 . הפלסטיהכיסוי  וףילק ל ידי ע םהרביף מאריזתאו מחסנית ת מזרק א אהוצ •
השתמש  המקרר) שמזרק הרביף או המחסנית לא קפאו באריזתם או במכשיר. יש לוצאה מאחר ההיד לבדוק (מ •

 .ה נראיםרק בתמיסה צלולה ללא חלקיקים וללא סימני פגיע
  .אחרי הוראות השימוש ובעק •
 

 ביף להזריק ר ןכהי
זורים מומלצים כוללים את ם (אשרייפזרקה. הרופא שלך יציע לך אזורי הזרקה אור הבאז בחר •

   העליון של הירך ואת הבטן התחתונה).החלק 
 ץ לערוך רישום של אזורי ההזרקה ולהחליפם. מומלאחוז את המזרק כפי שמחזיקים עפרון •

יכון לפגיעה  סהלמזער את  חד זאת כדילעתים תכופות מדי באזור אא להזריק בב, כדי לבס
 זור ההזרקה. ולנמק בא

חות מקומית או בכאב. שוחח עם הרופא  פינ ,ק באזורים בהם ניתן לחוש בגושיםתזרי אל :הערה
 כאלה.  אזורים מגלה אתהאו עם האחות, אם 

אם . לעור להתייבש תן. ור ההזרקההעור באז וילניקהשתמש בספוגית אלכוהול לפני הזרקה,  •
 עלול לחוש בצריבה. האתעור על ה כוהולאר אלנש

 
 להזרקה  כןו מק הוראות הזרקה במזר

 1איור מס 
ור בעדינות (כדי להגביה אותו מעט), ראה איור  ר שמסביב לאזלצבוט את העויש  •

 .1מס 
 
וית חט בזואת המ החדר, ח על העור, קרוב לאזור ההזרקהכף ידך מונש שור כאשר •

 .2 מס ר וקה. ראה אימהירה וחז ישרה אל תוך העור בתנועה
 

את הבוכנה פנימה עד  דחוףת ויציבה (יאיטדחיפה   דיל יאת התרופה עהזרק  •
 . 2איור מס  ראה, זרק מתרוקן)שהמ

 2 איור מס
 . את המחט מן העור אהוצ .ההזרקהבעזרת הספוגית על אזור לחץ  •

 
 בשות.וגית צמר גפן או גזה יההזרקה עם ספנות את אזור יש לעסות בעדי •

 
את מיד  ךשליהש לי, לאחר שסיימת את ההזרקה :םל הפריטיליך את כלהשיש  •

 לתוך כלי איסוף.  ם. את המחט יש להשליךהמזרק למקום מתאי
 

אות לפי ההוריסמארט האלקטרוני רבה ההזרק  למכשיר האות אם נרשם לך שימוש במחסנית, יש להחדיר 
 . מכשיר ההזרקהרפות להמצו

 
 ומעקב קותבדי

(ראה גם  ותפקודי בלוטת התריס קודי כליה, תפכבדלערוך בדיקות דם, תפקודי  תידרששן תכייבתקופת הטיפול 
 . )2סעיף 

 
ן של בית חולים והבא אריזת ר מיואו אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחד  טלת מנת יתרנ אם

 .איתך התרופה
 

 ליטול את התרופהאם שכחת 
טר הטיפולי. אין להזריק מנה לפי המשננת הטיפול המתוכ נתה כזה יש להמשיך בהזרקה מהיום הבא של מקרבמ

 .כדי להשלים את המנה שנשכחה כפולה
 

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



 
   נטילת התרופהה מפסיק את ם אתא
בתכשיר . לכן, אל תפסיק להשתמש ברביף, אלא המשך להשתמש ידיהשפעה של רביף באופן מיב תכן ולא תחושיי

אין להפסיק את הטיפול מבלי להיוועץ פנה לרופא.  ,אם אתה מודאג בנושא .ויההרצלקבל את התוצאה  בכדי
 א.ברופ

 
  אתהקפיים אם  רכב מש הנוטל תרופה.  אתהש  בכל פעםת והמנה התווי ק אתבחושך! בדו ליטול תרופותאין 

   .להם זקוק
 .וקחלשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או בר ך שאלות נוספות בנוגעאם יש ל

 
 לוואי  ות עתופ .4
 

אל תבהל למקרא רשימת  .עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים רביףבהשימוש  כל תרופה,בכמו 
 מהן. אף אחת מתסבול לא שתכן יי  לוואי,ות התופע

 
 מבחין בתופעות לוואי חמורות אלו:  תהאפסק להשתמש ברביף אם  שלך וה ד לרופאמי פנה

בקשיי נשימה פתאומיים   חש אתהד לאחר נטילת מנת רביף, . אם מיחמורותגישות יתר) (ר ותרגילות אתגוב •
, חולשה בכל הגוף גרד ),דתסרפ( , פריחה בעורבלשון או בגרון ,בשפתייםים, מלווים בנפיחות בפניהיו שיתכן יש
(עלולות להתרחש  תוות אלו נדירופעתלכל מרכז רפואי למצבי חירום.  רופא אולפנות מיידית ל עליך, עילפוןו א

   .משתמשים) 1,000מתוך  1אצל עד 
של לובן או  צהבת (הצהבה של העור :כבדבעיות בל לרופא אם אתה מרגיש בתסמינים ש ידיתך לדווח מי עלי •

בעיות חמורות בכבד יכולות להיות בעור.  בחילה והקאות וחבלותמלווה במפושט, איבוד תיאבון ה גרדהעיניים), 
 .קשיי ריכוז, ישנוניות ובלבול: ספים כגוןות לסימנים נורושק

  אתהאם צה. במטופלים עם טרשת נפו )יםמשתמש 10מתוך  1להתרחש אצל עד  עלול( יחשכהינו  דיכאון •
 !ד לרופא פנה מי ,או מפתח מחשבות אובדניות מדוכא

 
 אתה חווה אחת מתופעות הלוואי הבאות:  רופא אםנה לפ
הינם  , ובחילה פרקים, עייפותמרירים ובי ש, כאצמרמורותש, חום, אר כאב: , כגוןעת לשפ תסמינים הדומים •

  .)משתמשים 10מתוך   1 -יותר מל אצלהתרחש  עלולים( שכיחיםד ומא
 ,המשכו. כדי להפחית תסמינים אלוב פוחתותו כיחות יותר בתחילת הטיפול ש, מתונותלרוב ן אלו הינ תופעות

  24לך ובמה של רביף וך כאבים לפני התחלת ההזרקהלשיכו םתרופה להורדת חו טולילייתכן שהרופא ייעץ לך 
 .  שעות לאחר כל הזרקה

 , מאד שכיחות.וסדקים בעורקת, כאב דלות, נפיחות, שינוי צבע, אדמומי :הכוללות  תגובות במקום ההזרקה •
  םבמקווגושים  יבים, כ)עם הזמן. נזק לרקמה (נמק פוחתת ללבדרך כההזרקה ת במקום של תגובוהתרחשותן 

  .)משתמשים 100תוך מ 1עד אצל להתרחש  יםעלול( ה אינם שכיחיםהזרקה
להקטין את הסיכון של  נת" על מים לשימוש בתרופההנוגע מלצות בסעיף "אזהרות ואמצעי זהירותראה ה

 .ההזרקה במקוםתגובות 
 .כואב מאודו הת נפוח, רגיש, קשהיולהעור במקום הופך ,  לא שכיח)( מקום ההזרקה מזדהם מיםבמקרים מסוי

 במקרים אלו עליך לפנות לרופא.  
המטופל  י ל ידאינם מורגשים ע רך כללשינויים אלה בד ,בדיקות מעבדתיותת של תכנו שינויים במספר תוצאויי •

ר מספבכגון: ירידה  ,חולפים ואינם דורשים טיפול מיוחדו מתוניםב הינם מכיוון שהם אינם מלווים בתסמינים ולרו
  .יחד (נדיר)פרד (מאד שכיח) או כולם ב, כל אחד בנלבנות או בטסיות הדםוריות דם כד ,ותמכדוריות דם אדו

א מוסבר, רידה ביכולת להילחם בזיהום, חבלות או דימום ל, י עייפות :אלו, כגון תכנו תסמינים כתוצאה משינויים יי
עים תסמינים  ופימ ם). אלא שכיחכבד (ת בק. דווח גם על דל(מאד שכיח) בתוצאות תפקודי כבד הפרעות

ראה  .יד לרופאווה בבחילה, הקאה, צהבת, פנה מד, כגון: אובדן תיאבון מלהמעידים על הפרעה בתפקוד הכב
 " לרופא שלך...ד מי פנהלמעלה בסעיף " 

 ייםובלוטת התריס יכולה לתפקד ביתר או בתת פעילות. שינ. )שכיח לא(  )התריס (תירואידאי תפקוד בלוטת  •
 מתאימות.לך ימליץ לך על הבדיקות ה, הרופא שמטופלוב אינם מורגשים על ידי הרהם לאלו ותסמיני

יפול עם רביף תחוש בתסמינים  תחילת הט תכן שעםיי .לא ידועה)יחות השכ( נפוצהדמוי התקף של טרשת  •
ממך תנועה נע מבשרירים מאוד מתוחים או חלשים, מה שי וגמא, תחושטרשת נפוצה. לדהמדמים התקף של 

. אם מעלהת כפי שתוארו ם חום ותסמינים דמויי שפעצונך. במספר מקרים תסמינים אלו קשורים ערלאם בהת
 עות אלו יש לדווח לרופא.  אתה מבחין בתופ



 
 וואי אחרות אפשריות: תופעות ל

 : משתמשים) 10מתוך  1 -מתרחש אצל יותר להלות עלו( מאודשכיחות 
 כאב ראש. 

 
 : משתמשים) 10ך ותמ 1התרחש אצל עד לת וולעל( שכיחות

 עייפות, חום, כאב שרירים ומפרקים, (תגובות עוריות) ה בעורפריח ,גרד, ה, הקאותשלשול, בחיל, קשיי שינה
 . עראובדן שי ,ורותצמרמו
 

   :ם)משתמשי  100ך מתו 1להתרחש אצל עד ולות על( לא שכיחות
 ורידיםומו פקקת (טרומבוזיס) בכ י דםקריש, נשימה שייק, (צהבת) דלקת בכבד, התקפים אפילפטיים ,תסרפד
קשיי ראייה  ( דלקת או קרישי דם הגורמים להפרעות בראייה : כגון עין)(מאחורי ה הפרעות ברשתית העין, קיםהעמו

 הזעה מוגברת., אובדן ראייה)או 
 

 :  משתמשים) 1,000מתוך  1עד להתרחש אצל  עלולות( נדירות
שפיע ולים להבכלי דם קטנים שעלישי דם  היווצרות קר, נגעים רירייםם עחלקן  - רותחמו  עור תגובות ,ניסיון אובדני

או תסמונת  Thrombotic thrombocytopenic purpura -קרישה וחסר טסיות של ארגמנת על הכליות שלך (
 .)בקרישי דם קטניםתכן שתתבטא יהפרעה שת -Haemolytic uremic syndrome  - המוליטית אורמית

  כאב ראש, סחרחורתשה קיצונית, חול  ,חום ,אנמיהידה בטסיות, יר, עלייה בחבלות, דימוםל לולכינים יכולים סמתה
   .לך ובתפקודי הכליותיכול להבחין בשינויים בדם ש. הרופא שלך ותחושת עילפון

 .סינדרום הנפרוטי וגלומרולוסקלרוזיסוללות את הופעות לוואי נדירות כת
יכולים  םהתסמיני ברביף.רוך טווח אי המתרחשת כתוצאה משימוש ואלו תופעת  תרופה: יתרשזאבת אדמנתית מו

אובדן משקל   חום,  :ם כגוןאחרילחוות תסמינים  עלול אתה   . יחהפרו  ,כאבי מפרקים ונפיחות כאבי שרירים, :לכלול
 . שבועיים לאחר הפסקת הטיפולעד במהלך שבוע  מינים נעלמיםלרוב התס ועייפות.

מינים אלו או את כל סאם אתה חש חלק מת .כליהות להפחית את תפקודי הלולצלקות שעות כולל כליב תבעיו
כיוון שאלו  דווח לרופא שלך ,ה במשקליבמיוחד בקרסוליים ובעפעפיים ועלי  - שתן קצפי, עייפות, נפיחותהתסמינים: 

 ם לבעיות כליה.להיות סימני עלולים
 

,  אובדן תיאבון, בנותעצ, סחרחורת א ידועה:ת לשכיחוב פרון ביתאנטריא רתופעות הלוואי הבאות דווחו עבו
 Pulmonary arterial( תי עורקיריא יתר לחץ דם, שינויים במחזור החודשי, ודפיקות לבת כלי הדם רחבה

hypertension( – ורמת ליתר לחץ דם בכלי הדם המובילים דם  הג ותהדם בריאכלי  היצרות חמורה שלת מחל
, כולל מספר שנים לאחר פוליהטבמהלך  קודות זמן שונותבמספר נקי נראה ורע יתר לחץ דם ריאתי .תולריאמהלב 

ה לעור (פניקוליטיס) אשר יכולה לגרום לעור להרגיש קש מתחת, דלקת של רקמת השומן תחילת הטיפול ברביף
 .  ים או כתמים אדומים וכואביםו גושחוייתכן שיתפת

 
 .ללא המלצת הרופא ופהרסיק או לשנות את התאין להפ

א בל מתופעת לוואי שלתה סואו כאשר א  חמירהחת מתופעות הלוואי מאאם או   ,ת לוואיתופע הופיעהאם 
  .רופאה עליך להתייעץ עם, צוינה בעלון

 
 ילדים ומתבגרים 

 לאלו שנצפו במבוגרים.  ותדומגרים מתבותופעות לוואי אצל ילדים 
 

 ואי דיווח על תופעות לו
עקב טיפול קישור "דיווח על תופעות לוואי בריאות באמצעות לחיצה על הה ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד

נה לטופס המקוון לדיווח על המפ )www.health.gov.il(ת משרד הבריאו  שנמצא בדף הבית של אתרתרופתי" 
   :כניסה לקישור או ע"י ,תופעות לוואי

https://sideeffects.health.gov.il/ 
 
 את התרופה לאחסן  איך .5
 

או /ו לדים של יוטווח ראייתם ידם להישג תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ  מנע הרעלה!
  י כך תמנע הרעלה.יד לתינוקות וע

http://www.health.gov.il/


 .רופאהממפורשת להקאה ללא הוראה  לגרוםאין 
תאריך התפוגה מתייחס ליום  המופיע על גבי האריזה. )date .exp אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (

 חרון של אותו חודש. הא
 

 מזרק מוכן להזרקה
י  ד(כ ! יאלהקפ אין .במקרר ביתי ורקירה, זהו טווח ºC-8ºC2בין בטמפרטורה יש לאחסן את התרופה במקרר, 

 , הימנע מאחסון סמוך למקפיא).למנוע הקפאה
 

 ת להכנסה למזרק אלקטרוניחסנימ
היות מאוחסן בקופסת המכשיר במקרר ב ליחי יסמארט)(רב מכשיר הזרקה אשר מכיל מחסנית של רביף

 ת שלזאת כדי למנוע אפשרויא, למקפ בסמוךאין להקפיא! אין לשמור אותה במקרר  .2°C–8°Cבטמפרטורה של 
 יום.  28וך מש בתאחרי הזרקה ראשונה של רביף במחסנית יש להשת .קיפאון

 
יום בלבד,   14עד  C25°-מתחת ל הסנאחהרביף מהמקרר ולופת תרמטופל ניתן להוציא את וש של הלנוחות השימ

 וגה. התפ לפני תאריךבה למקרר ולהשתמש להחזירה מי. לאחר מכן עליו זאת באופן חד פע
   המקורית בכדי להגן עליה מפני אור. התבאריז רופהיש לאחסן את הת

 ה.ולשאינה צלאם התמיסה מכילה חלקיקים או  :סימני קלקול כגוןמש ברביף אם אתה מבחין באין להשת
מצוי מיכל איסוף   המומלץ להביא תרופות למרפאה שב אין להשליך תרופות למערכת הביוב או אשפת הבית,

 . יכות הסביבהל אעזאת כדי לשמור מדה. להש תרופות
  

 מידע נוסף .6
 

 : גםכילה פעיל התרופה מף על המרכיב הנוס
D-Mannitol, benzyl alcohol, poloxamer 188, L-methionine, sodium acetate. 

 
 כן אריזתה: ומה תות התרופה יראנכיצד 
 מק"ג מוגשים בשתי צורות:   44ורביף מק"ג  22רביף 

  ת. תמיסה עם מחט מחובר מ"ל של תמיסה להזרקה 0.5בנפח של  ,יתעצמוכן להזרקה א תמיסה ממזרק ממול - )1
 . וצלולה הפשקו  
 . האריזה משווקיםי דלושלא כל גייתכן רקה. להז םמזרקים מוכני 12ו א 3, 1אריזות של  -

    מ"ל, 1.5ממולאת בתמיסה להזרקה בנפח של יניום, עם פקק גומי מוקף באלומ )1סוג  זכוכית( מחסנית - )2
   .מתאים המסופק בנפרד מכשיר הזרקהבאמצעות  ושלשימ  
 .מחסניות 4כל אריזה מכילה  -

 
 הולנד  ,אמסטרדם ,B.V ירופהארק  מ :וכתובתו יצרןשם ה

 81220 , יבנה18רונו בע"מ, רח הקישון  מרק ס: וכתובתובעל הרישום 
 

  :במשרד הבריאות בפנקס התרופות הממלכתי הופום התרמס ריש 
 06 29437 94 110 ם:מיקרוגר 22רביף 
 06 29814 35 116 מיקרוגרם: 44רביף 

 
 .משרד הבריאותות חיהנבהתאם ל 2021מאי נערך ב

 
 .ח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המיניםלת הקריאה, עלון זה נוסם הפשטות ולהקלש
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