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WARNING: RISKS FROM CONCOMITANT USE WITH OPIOIDS; ABUSE, 
MISUSE, AND ADDICTION; and DEPENDENCE AND WITHDRAWAL 

REACTIONS 
 

 Concomitant use of benzodiazepines and opioids may result in profound 
sedation, respiratory depression, coma, and death. Reserve concomitant 
prescribing of these drugs for patients for whom alternative treatment options 
are inadequate. Limit dosages and durations to the minimum required. Follow 
patients for signs and symptoms of respiratory depression and sedation. 

 The use of benzodiazepines, including Rivotril, exposes users to risks of abuse, 
misuse, and addiction, which can lead to overdose or death. Abuse and misuse 
of benzodiazepines commonly involve concomitant use of other medications, 
alcohol, and/or illicit substances, which is associated with an increased 
frequency of serious adverse outcomes. Before prescribing Rivotril and 
throughout treatment, assess each patient’s risk for abuse, misuse, and 
addiction. 

 
 The continued use of benzodiazepines, including Rivotril, may lead to clinically 

significant physical dependence. The risks of dependence and withdrawal 
increase with longer treatment duration and higher daily dose. Abrupt 
discontinuation or rapid dosage reduction of Rivotril after continued use may 
precipitate acute withdrawal reactions, which can be life-threatening. To reduce 
the risk of withdrawal reactions, use a gradual taper to discontinue Rivotril or 
reduce the dosage. 

 

 

1. NAME OF THE MEDICINE 
Rivotril 

2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION 
Rivotril oral liquid contains 2.5 mg/mL clonazepam (one drop contains 0.1 mg clonazepam)  

Excipients with known effect 
 
Oral liquid 
Saccharin sodium 
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For the full list of excipients, see section 6.1 List of excipients. 
 
3. PHARMACEUTICAL FORM 
Rivotril 2.5 mg/mL oral liquid is a clear, blue solution.  

4. CLINICAL PARTICULARS 
4.1 THERAPEUTIC INDICATIONS 
Anti-epileptic. 

 Panic Disorder. 

4.2 DOSE AND METHOD OF ADMINISTRATION 
WARNING: Rivotril Oral liquid 
Measure the prescribed dose of Rivotril Oral liquid as DROPS ONLY. Do not administer 
drops directly into the mouth from the bottle.  After each administration, ensure that the 
dropper is secure in the neck of the bottle.  Drops should be given with a spoon.  After each 
opening, make sure the dropper is secured within the neck of the bottle.  
 
Standard Dosage in Epilepsy 

The dosage of Rivotril must be individually adjusted according to the patient’s clinical response, 
tolerance of the drug and the patient’s age.  

As a general rule, Rivotril is given as low-dose, single-drug therapy in new, non-therapy-resistant 
cases. 

A single oral dose of Rivotril begins to take effect within 30-60 minutes and remains effective for 
6-8 hours in children and 8-12 hours in adults.  

Oral treatment 

To avoid adverse reactions at the beginning of therapy, it is essential to start treatment with 
Rivotril at a low dose and increase the daily dose progressively until the maintenance dose suited 
to the individual patient has been reached. 

The initial dose for infants and children up to the age of 10 years (or up to 30 kg bodyweight) is 
0.01-0.03 mg/kg daily given in 2-3 divided doses. The dose should be increased by no more than 
0.25-0.5 mg every third day until either a daily maintenance dose of approximately 0.1 mg/kg of 
bodyweight daily has been reached or seizures are controlled or undesired effects preclude further 
increase. The daily maximum dose in children is 0.2 mg/kg of bodyweight and should not be 
exceeded. 

Rivotril should be given with a spoon and may be mixed with water, tea or fruit juice. 

Based on established dosages for children up to 10 years (see above) and those for adults (see 
below) the following can be recommended for children between 10 and 16 years: The initial dose 
is 1-1.5 mg/day given in 2-3 divided doses. The dose may be increased by 0.25-0.5 mg every third 
day until the individual maintenance dose (usually 3-6 mg/day) is reached. 

The initial dose for adults should not exceed 1.5 mg/day divided into 3 doses. The dose may be 
increased in increments of 0.5 mg every three days until either seizures are adequately controlled 
or undesired effects preclude any further increase. The maintenance dose must be individualized 
for each patient depending upon response. Usually a maintenance dose of 3-6 mg per day is 
sufficient. The maximum therapeutic dose for adults is 20 mg daily and should not be exceeded. 

The daily dose should be divided into 3 equal doses. If doses are not equally divided, the largest 
dose should be given before retiring. The maintenance dose level is best attained after 1-3 weeks 
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of treatment. Once the maintenance dose level has been reached, the daily amount may be given in 
a single dose in the evening. 

Before adding Rivotril to an existing anticonvulsant regimen, it should be considered that the use 
of multiple anticonvulsants may result in an increase of undesired effects. 

Dosage in Panic Disorder 

Adults  

The initial dose for adults with Panic Disorder is 0.25 mg twice daily (0.5 mg/day).  

An increase to 0.5 mg twice daily (1 mg/day) may be made after 3 days.  Subsequent up-titration 
should be made at intervals of 3 days until Panic Disorder is controlled or until limited by side 
effects.  

The usual maintenance dose is 1 mg twice daily (2 mg/day). A maximum dose of 2 mg twice daily 
(4 mg/day) may be prescribed in exceptional cases. 

Once a stable dose is achieved, patients may switch to a once daily dose, usually taken at bedtime. 

There is no body of evidence available to answer the question of how long the patient treated with 
clonazepam should remain on it. Therefore, the physician who elects to use clonazepam for 
extended periods should periodically reevaluate the long-term usefulness of the drug for the 
individual patient. 

Treatment should be discontinued gradually, with down-titration of 0.25 mg every 3 days, until 
the drug is completely withdrawn. 

 

Discontinuation or Dosage Reduction of Rivotril:  
To reduce the risk of withdrawal reactions, increased seizure frequency, and status epilepticus, use 
a gradual taper to discontinue Rivotril or reduce the dosage. If a patient develops withdrawal 
reactions, consider pausing the taper or increasing the dosage to the previous tapered dosage level. 
Subsequently decrease the dosage more slowly. 

   

Caution  
Do not administer drops directly into the mouth from the bottle. 

After each administration, ensure that the dropper is secure in the neck of the bottle. 

Drops should be given with a spoon.   

Clonazepam is compatible with water, tea or fruit juice.   

Special Populations 
Epilepsy and Panic Disorder 

Elderly Patients  

Particular care should be taken during up-titration in elderly patients. 

Renal Impairment  
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The safety and efficacy of clonazepam in patients with renal impairment has not been studied, 
however based on pharmacokinetic considerations no dose adjustment is required in these patients 
(see 5.2 Pharmacokinetics in Special Populations). 

Hepatic Impairment  

The safety and efficacy of clonazepam in patients with hepatic impairment has not been studied. 
No data are available on the influence of hepatic disease on clonazepam pharmacokinetics (see 4.4 
Special Warnings and Precautions for Use). 

Epilepsy 

Rivotril can be administered concurrently with one or several other antiepileptic agents, in which 
case the dosage of each drug must be adjusted to achieve the optimum effect. 

As with all antiepileptic agents, treatment with Rivotril must not be stopped abruptly, but must be 
reduced in a stepwise fashion (see 4.8 Undesirable Effects). 

Panic disorder 

Pediatric Patients 

The safety and efficacy of clonazepam for the treatment of Panic Disorder in children has not been 
studied. 
 
  

4.3 CONTRAINDICATIONS 
Rivotril is contraindicated in patients with a known hypersensitivity to benzodiazepines or any of 
the excipients of Rivotril listed in section 6.1. 

Rivotril is contraindicated in patients with 

 - chronic obstructive airways disease with incipient respiratory failure 

 - severe hepatic impairment as benzodiazepines may precipitate hepatic encephalopathy. 

 - dependence on drugs of abuse and CNS depressants including alcohol 

4.4 SPECIAL WARNINGS AND PRECAUTIONS FOR USE 
Some loss of effect may occur during the course of Rivotril treatment.  

Hepatic impairment 
Benzodiazepines may have a contributory role in precipitating episodes of hepatic encephalopathy 
in severe hepatic impairment (see section 4.3 Contraindications). Special caution should be 
exercised when administering Rivotril to patients with mild to moderate hepatic impairment. In 
patients in whom benzodiazepine therapy for periods longer than 4 weeks is deemed necessary, 
periodic liver function tests are recommended. 

Following the prolonged use of Rivotril at therapeutic doses, withdrawal from the medication 
should be gradual.  An individualised withdrawal timetable needs to be planned for each patient in 
whom dependence is known or suspected.  Periods from 4 weeks to 4 months have been 
suggested.  As with other benzodiazepines, when treatment is suddenly withdrawn, a temporary 
increase in sleep disturbance can occur after use of Rivotril (see section 4.4 Special warnings and 
precautions for use, Dependence). 
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Only a small minority of patients with the common seizure types achieves a lasting remission with 
clonazepam.  Tolerance to the anticonvulsant effect of clonazepam may occur after 4 weeks to 6 
months of continuous treatment in the majority of patients leading to increased seizure frequency.  
Increasing the dose in this situation is rarely worthwhile.  If seizures are no longer being 
adequately controlled, the medicine should be discontinued and alternative treatment 
implemented. 

Lactose intolerance 
Since Rivotril contains lactose, patients with rare hereditary problems of galactose intolerance (the 
Lapp lactase deficiency or glucose-galactose malabsorption) should not take this medicine. 

 

Porphyria 
Rivotril should be used with care in patients with porphyria because it may have a porphyrogenic 
effect. 

Concomitant use of alcohol and CNS depressants 
The concomitant use of Rivotril with alcohol and/or CNS depressants has the potential to increase 
the clinical effects of Rivotril; possibly including severe sedation that could result in coma or 
death, clinically relevant respiratory and/or cardiovascular depression (see section 4.5 Interactions 
with other medicines and other forms of interactions and section 4.9 Overdose). 

Since alcohol can provoke epileptic seizures irrespective of therapy and may potentiate the CNS 
depressant effects of clonazepam, it is imperative that patients should abstain from drinking 
alcohol while under treatment with Rivotril.  Patients should be advised that their tolerance for 
alcohol and other CNS depressants will be diminished and that these medications should either be 
eliminated or given in reduced dosage in the presence of Rivotril. 

Rivotril should be used with particular care in patients with ataxia, in the event of acute 
intoxication with alcohol or drugs, other anti-epileptic medicines, hypnotics, analgesics, 
neuroleptic agents, antidepressants or lithium, or if the patient suffers from sleep apnoea. 

As up to 70% of clonazepam metabolites are excreted via the kidneys, the pharmacodynamics of 
clonazepam and its metabolites might be altered. 

Hypotension 
Although hypotension has occurred rarely, Rivotril should be administered with caution to 
patients in whom a drop in blood pressure might lead to cardiac or cerebral complications.  This is 
particularly important in elderly patients. 

Amnesia 
Transient amnesia or memory impairment has been reported in association with the use of 
benzodiazepines. The risk increases at higher doses. 

Sleep apnoea 
Benzodiazepines are not recommended for use in patients with sleep apnoea due to possible 
additive effects on respiratory depression. Sleep apnoea appears to be more common in patients 
with epilepsy and the relationship between sleep apnoea, seizure occurrence and post-ictal 
hypoxia needs to be considered in light of benzodiazepine-induced sedation and respiratory 
depression. Therefore, Rivotril should only be used in epileptic patients with sleep apnoea when 
the expected benefit exceeds the potential risk. 
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Myasthenia Gravis 
As with any substance with CNS depressant and / or muscle relaxant properties, Rivotril could 
increase the muscle weakness in myasthenia gravis and should be used with caution in this 
condition. 

Acute Narrow-angle Glaucoma 
Caution should be used in the treatment of patients with acute narrow-angle glaucoma (because of 
atropine-like side effects). 

Impaired Renal Function and Blood Dyscrasias 
Patients with impaired renal function should use benzodiazepine medication with caution and 
dosage reduction may be advisable.  In rare instances patients on benzodiazepines have developed 
blood dyscrasias, and some have had elevations of liver enzymes.  In patients in whom 
benzodiazepine therapy for periods longer than 4 weeks is deemed necessary, periodic blood 
counts are recommended. 

Psychiatric and Paradoxical Reactions 
Paradoxical reactions such as restlessness, agitation, irritability, aggressiveness, nervousness, 
hostility, anxiety, delusion, sleep disturbances, nightmares, hallucinations, psychoses, vivid 
dreams, acute rage, stimulation or excitement, inappropriate behaviour and other adverse 
behavioural effects may occur. Should such reactions occur, Rivotril should be discontinued. 

Impaired Respiratory Function 
Caution in the use of Rivotril is recommended in patients with respiratory depression.  In patients 
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), benzodiazepines can cause increased arterial 
carbon dioxide tension and decreased oxygen tension. The dosage of Rivotril must be carefully 
adjusted to individual requirements in patients with pre-existing disease of the respiratory system. 

Depression, Psychosis and Schizophrenia 
Rivotril is not recommended as primary therapy in patients with depression and/or psychosis.  In 
such conditions, psychiatric assessment and supervision are necessary if benzodiazepines are 
indicated.  Benzodiazepines may increase depression in some patients and may contribute to 
deterioration in severely disturbed schizophrenics with confusion and withdrawal.  Suicidal 
tendencies may be present or uncovered and protective measures may be required. Patients with a 
history of depression and/ or suicide attempts should be kept under close supervision. 

Epilepsy 
The dosage of Rivotril must be carefully adjusted to individual requirements in patients 
undergoing treatment with other centrally acting medications or anticonvulsant (antiepileptic) 
agents (see section 4.5 Interactions with other medicines and other forms of interactions). 

When Rivotril is administered to persons with convulsive disorders, an increase in the frequency 
and/or severity of grand mal seizures may occur, necessitating increased anticonvulsant 
medication.  Abrupt withdrawal of benzodiazepines in persons with convulsive disorders may be 
associated with a temporary increase in the frequency and/or severity of seizures. When in the 
judgement of the clinician, the need for dosage reduction or discontinuation arises, this should be 
done gradually. 

Abuse 
Caution must be exercised in administering Rivotril to individuals known to be addiction prone or 
those whose history suggests they may increase the dosage on their own initiative.  It is desirable 
to limit repeat prescription without adequate medical supervision. 
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Dependence 
The use of benzodiazepines may lead to development of physical and psychological dependence, 
as defined by the presence of a withdrawal syndrome on discontinuation of the medicine. The risk 
of dependence increases with dose and duration of treatment. It is also greater in patients with a 
medical history of alcohol and/or drug abuse. Abuse has been reported in poly-drug users. 
Tolerance, as defined by a need to increase the dose in order to achieve the same therapeutic 
effect, seldom occurs in patients receiving recommended doses under medical supervision.  
Tolerance to sedation may occur with benzodiazepines, especially in those with drug seeking 
behaviour. 

Withdrawal symptoms similar in character to those noted with barbiturates and alcohol have 
occurred following abrupt discontinuation of benzodiazepines.  These symptoms range from 
insomnia, anxiety, agitation, sleep disturbances, headaches, diarrhoea, irritability, dysphoria, 
palpitations, panic attacks, vertigo, myoclonus, akinesia, hypersensitivity to light, sound and 
touch, abnormal body sensations (e.g. feeling of motion, metallic taste), depersonalisation, 
derealisation, delusional beliefs, hyperreflexia and loss of short term memory, to a major 
syndrome which may include convulsions, tremor, abdominal and muscle cramps, confusional 
state, delirium, hallucinations, hyperthermia, psychosis, vomiting and sweating.  Such 
manifestations of withdrawal, especially the more serious ones, are more common in patients who 
have received excessive doses over a prolonged period.  However, withdrawal symptoms have 
been reported following abrupt discontinuation of benzodiazepines taken continuously at 
therapeutic levels.  Accordingly, Rivotril should be terminated by tapering the dose to minimise 
occurrence of withdrawal symptoms.  Patients should be advised to consult with their physician 
before either increasing the dose or abruptly discontinuing the medication. 

Rebound phenomena have been described in the context of benzodiazepine use.  Rebound 
insomnia and anxiety mean an increase in the severity of these symptoms beyond pre-treatment 
levels following cessation of benzodiazepines.  Rebound phenomena in general possibly reflect re-
emergence of pre-existing symptoms combined with withdrawal symptoms described earlier.  
Some patients prescribed benzodiazepines with very short half-lives (in the order of 2 – 4 hours) 
may experience relatively mild rebound symptoms in between their regular doses.  
Withdrawal/rebound symptoms may follow high doses for relatively short periods. 

Following the short-term treatment of patients with panic disorder in Studies 1 and 2 (see section 
5.1- Pharmacodynamic Propreties - Clinical Trials), patients were gradually withdrawn during a 7-
week downward-titration (discontinuance) period. Overall, the discontinuance period was 
associated with good tolerability and a very modest clinical deterioration, without evidence of a 
significant rebound phenomenon. However, there are not sufficient data from adequate and well-
controlled long-term clonazepam studies in patients with panic disorder to accurately estimate the 
risks of withdrawal symptoms and dependence that may be associated with such use. 

 

 

Use in the Elderly  
There have been reports of falls and fractures in benzodiazepine users. The risk is increased in 
those taking concomitant sedatives (including alcoholic beverages) and in the elderly. 

Elderly or debilitated patients may be particularly susceptible to the pharmacologic effects of 
benzodiazepines such as giddiness, ataxia and confusion, which may increase the risk of a fall. 
Literature suggests that such effects appear to be greater in elderly patients than in younger 
patients even at similar plasma benzodiazepine concentrations, possibly because of age-related 
changes in drug-receptor interactions, post-receptor mechanisms and organ function. 
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Elderly patients, patients with pre-existing disease of the respiratory system (e.g. chronic 
obstructive lung disease), liver or kidney disease, or those who are receiving treatment with other 
centrally acting medications or anticonvulsant agents, require very careful dosage adjustment. 

Paediatric Use 
Salivary and bronchial hypersecretion can occur in infants and small children and supervision is 
required to ensure that airways remain free, especially on commencing therapy or in the event of 
respiratory infection.   

Safety and effectiveness in paediatric patients with panic disorder below the age of 18 have not 
been established. 

Effects on laboratory tests 
No data available. 

4.5 INTERACTIONS WITH OTHER MEDICINES AND OTHER FORMS OF 
INTERACTIONS 

Rivotril can be administered concurrently with one or more other anti-epileptic medicines, in 
which case the dosage of each medicine must be adjusted to achieve the optimum effect.  
Interactions have been reported between some benzodiazepines and other anticonvulsants, with 
changes in the serum concentration of the benzodiazepine or anticonvulsant.  It is recommended 
that patients be observed for altered responses when benzodiazepines and anticonvulsants are 
prescribed together and that serum level monitoring of the other anticonvulsant is performed more 
frequently. 

Pharmacokinetic Interactions 
The anti-epileptic medicines phenytoin, phenobarbitone, carbamazepine, lamotrigine and 
valproate may increase the clearance of clonazepam, thereby decreasing the plasma concentrations 
of the latter during combined treatment. 

Phenytoin - the effect of clonazepam on phenytoin plasma levels is not clear as the latter may 
increase or decrease according to study reports depending on dosing and patient factors. 

Carbamazepine - levels may be lowered by clonazepam. 

Rivotril itself does not appear to induce the enzymes responsible for its own metabolism. The 
enzymes involved in the metabolism of Rivotril have not been clearly identified but include 
CYP3A4. Inhibitors of CYP3A4 (e.g., fluconazole) may impair the metabolism of Rivotril and 
lead to exaggerated concentrations and effects. 

The selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) sertraline and fluoxetine do not significantly 
affect the pharmacokinetics of clonazepam when administered concomitantly. 

Pharmacodynamic Interactions 
Benzodiazepines, including Rivotril, produce additive CNS depressant effects when co-
administered with other medications which themselves produce CNS depression e.g. other 
anticonvulsant (anti-epileptic) agents, lithium, barbiturates, sedatives, tricyclic antidepressants, 
non-selective MAO inhibitors, phenothiazines and other antipsychotics, skeletal muscle relaxants, 
antihistamines, narcotic analgesics and anaesthetics.  This is especially true in the presence of 
alcohol (see section 4.4 Special warnings and precautions for use). 

Rivotril undergoes oxidative metabolism and, consequently, may interact with disulfiram or 
cimetidine resulting in increased plasma levels of Rivotril.  Patients should be observed closely for 
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evidence of enhanced benzodiazepine response during concomitant treatment with either 
disulfiram or cimetidine; some patients may require a reduction in benzodiazepine dosage. 

The anticholinergic effects of atropine and similar medicines, antihistamines and antidepressants 
may be potentiated. 

Minor EEG changes, usually low voltage fast activity, of no known clinical significance, has been 
reported with benzodiazepine administration. 

Some specific interactions noted with clonazepam are: 

Alcohol - epileptic patients should not under any circumstances consume alcohol while being 
treated with Rivotril, since alcohol may alter the effect of the medicine, reduce the efficacy of 
treatment or produce unexpected side effects (see section 4.4 Special warnings and precautions for 
use). 

Sodium valproate - reports of sodium valproate causing petit mal status epilepticus with 
clonazepam exist. 

4.6 FERTILITY, PREGNANCY AND LACTATION 
Effects on Fertility 
Dietary administration of clonazepam to male and female rats was associated with a reduced 
pregnancy rate and impaired pup survival at doses of 60 mg/m2/day or greater (4-fold the 
maximal recommended human dose [MRHD]); the no-effect dose was 6 mg/m2/day (less than 
clinical exposure). 

In a two-generation fertility study in which clonazepam was given orally to rats at 10 and 100 
mg/kg/day, there was a decrease in the number of pregnancies and in the number of offspring 
surviving until weaning. The lowest dose tested is approximately 5 and 24 times the maximum 
recommended human dose (MRHD) of 20 mg/day for seizure disorders and 4 mg/day for panic 
disorder, respectively, on a body surface area (mg/m2) basis. 

Use in Pregnancy - Category B3 
The risk of a mother with epilepsy giving birth to a baby with an abnormality is about THREE 
times that of the normal population.  Some of this risk is due to the anticonvulsant medicines 
taken.  Mothers taking more than one anticonvulsant medicine might have a higher risk of having 
a baby with a malformation than mothers taking one medicine. 

Overall the risk of having an abnormal child is far outweighed by the dangers to the mother and 
foetus of uncontrolled convulsions.  It is therefore recommended that: 

• Women on anticonvulsant medicines receive pre-pregnancy counselling with regard to the risk 
of foetal abnormalities; 

• Anticonvulsant should be continued during pregnancy and monotherapy should be used if 
possible at the lowest effective dose; 

• Folic acid supplement (5 mg) should be commenced four weeks prior to and continue for 
twelve weeks after conception; 

• Specialist prenatal diagnosis including detailed mid-trimester ultrasound should be offered. 
Clonazepam is a benzodiazepine.  These medicines cross the placenta and appear in the foetus and 
may after continuous administration during a large part of pregnancy, give rise to hypotonia, 
reduced respiratory function and hypothermia in the newborn child.  Withdrawal symptoms in 
newborn infants have occasionally been reported with this class of medicines. 
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Oral administration of clonazepam during the period of organogenesis has elicited a low, non-
dose-related incidence of a similar pattern of malformations in rabbits (cleft palate, open eyelids, 
fused sternebrae, limb defects) and mice (exencephaly, central nervous system defects) at doses 
less than MRHD.  These effects were not observed in rats at oral doses more than 20-fold MRHD.  
The clinical significance of these findings is unknown. 

The lowest dose tested is less than the maximum recommended human dose (MRHD) of 20 
mg/day for seizure disorders and similar to the MRHD of 4 mg/day for panic disorder, on a mg/m2 
basis. Reductions in maternal weight gain occurred at doses of 5 mg/kg/day or greater and 
reduction in embryofetal growth occurred in one study at a dose of 10 mg/kg/day.  
 
No adverse maternal or embryofetal effects were observed in mice or rats following oral 
administration of clonazepam during organogenesis of doses up to 15 or 40 mg/kg/day, 
respectively (4 and 20 times the MRHD of 20 mg/day for seizure disorders and 20 and 100 times 
the MRHD of 4 mg/day for panic disorder, respectively, on a mg/m2 basis).  
 
Withdrawal symptoms in newborn infants have been reported with benzodiazepines. 

Use in Lactation 
Rivotril must not be given to nursing women.  Rivotril is excreted in human breast milk, and may 
cause drowsiness and feeding difficulties in the infant.  If there is a compelling reason for use, 
breast feeding should be discontinued. 

4.7 EFFECTS ON ABILITY TO DRIVE AND USE MACHINES 
As with all patients taking CNS-depressant medications, patients receiving Rivotril should be warned 
not to operate dangerous machinery or motor vehicles until it is known that they do not become 
drowsy or dizzy from Rivotril therapy.  Abilities may be impaired on the day following use (see 
section 4.5 Interactions with other medicines and other forms of interactions).   

4.8 ADVERSE EFFECTS (UNDESIRABLE EFFECTS) 

4.8.1 Clinical Trials 

The adverse effects for Rivotril are provided separately for patients with seizure disorders and with 
panic disorder. 

Seizure Disorders  

Adverse effects to Rivotril occur in about 50% of patients, depending on dose and are usually 
referable to its sedative and muscle relaxant effects and are also usually transitory (however, they can 
continue in up to 10% of patients and may result in withdrawal of the medicine).  Adverse effects 
can, to a certain extent, be avoided by a low initial dose, which is gradually increased in the absence 
of side effects. 

Adverse events which have been reported and may be related to clonazepam administration are 

Cardiac Disorders:  palpitations;  

Endocrine Disorders:  increased libido, hirsutism; 

Gastrointestinal Disorders:  anorexia, vomiting, dyspepsia, increased appetite, constipation, 
dysphagia, hyperphagia, hepatomegaly;   

General Disorders and Administration Site Conditions:  ankle and facial oedema, lethargy. 

Haemic and Lymphatic System Disorders:  leucopenia, eosinophilia, anaemia, lymphadenopathy;  

Investigations:  abnormal liver function test;  
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Metabolism and Nutrition Disorders:  weight gain, weight loss, dehydration; 

Nervous System Disorders:  apathy, aphonia, coma, dysdiadochokinesis (inability to perform rapid, 
alternating movements), hemiparesis, respiratory depression, tremor;   

Psychiatric Disorders:  dysphoria, forgetfulness, hallucinations, hysteria, insomnia, psychosis, 
suicidal attempt (the behavioural effects are more likely to occur in patients with a history of 
psychiatric disturbances); 

Renal and Urinary Disorders: dysuria, enuresis, nocturia, urinary retention;   

Respiratory Thoracic and Mediastinal System Disorders:  chest congestion, mucus obstruction of 
nasopharynx, rhinorrhoea, shortness of breath. 

Panic Disorder  

Adverse events during exposure to Rivotril were obtained by spontaneous report and recorded by 
clinical investigators using terminology of their own choosing. Consequently, it is not possible to 
provide a meaningful estimate of the proportion of individuals experiencing adverse events without 
first grouping similar types of events into a smaller number of standardized event categories. In the 
tables and tabulations that follow, CIGY dictionary terminology has been used to classify reported 
adverse events, except in certain cases in which redundant terms were collapsed into more 
meaningful terms, as noted below. 

The stated frequencies of adverse events represent the proportion of individuals who experienced, at 
least once, a treatment-emergent adverse event of the type listed. An event was considered treatment-
emergent if it occurred for the first time or worsened while receiving therapy following baseline 
evaluation. 

Adverse Findings Observed in Short-Term, Placebo-Controlled Trials: 

Adverse Events Associated with Discontinuation of Treatment: 

Overall, the incidence of discontinuation due to adverse events was 17% in Rivotril compared to 
9% for placebo in the combined data of two 6- to 9-week trials. The most common events (1%) 
associated with discontinuation and a dropout rate twice or greater for Rivotril than that of placebo 
included the following: 

 

Table 1 Most Common Adverse Events (1%) Associated with Discontinuation of 
Treatment 

Adverse Event Rivotril (N=574) Placebo (N=294) 
Somnolence 7% 1% 
Depression 4% 1% 
Dizziness 1% <1% 
Nervousness 1% 0% 
Ataxia 1% 0% 
Intellectual Ability Reduced 1% 0% 

Adverse Events Occurring at an Incidence of 1% or More among Rivotril-Treated Patients: 

Table 2 enumerates the incidence, rounded to the nearest percent, of treatment-emergent adverse 
events that occurred during acute therapy of panic disorder from a pool of two 6- to 9-week trials. 
Events reported in 1% or more of patients treated with Rivotril (doses ranging from 0.5 to 4 
mg/day) and for which the incidence was greater than that in placebo-treated patients are included. 
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The prescriber should be aware that the figures in Table 2 cannot be used to predict the incidence 
of side effects in the course of usual medical practice where patient characteristics and other 
factors differ from those that prevailed in the clinical trials. Similarly, the cited frequencies cannot 
be compared with figures obtained from other clinical investigations involving different 
treatments, uses and investigators. The cited figures, however, do provide the prescribing 
physician with some basis for estimating the relative contribution of drug and nondrug factors to 
the side effect incidence in the population studied. 

Table 2 Treatment-Emergent Adverse Event Incidence in 6- to 9-Week Placebo-
Controlled Clinical Trials* 

Clonazepam Maximum Daily Dose 

Adverse Event 
by Body System 

1mg 
n=96 

% 

1-
2mg 
n=129 

% 

2-
3mg 
n=113 

% 

3mg 
n=235 

% 

All 
Rivotril 
Groups 
N=574 

% 

Placebo 
N=294 

% 
Central & Peripheral 
Nervous System 

      

Somnolence† 26 35 50 36 37 10 
Dizziness 5 5 12 8 8 4 
Coordination Abnormal† 1 2 7 9 6 0 
Ataxia† 2 1 8 8 5 0 
Dysarthria† 0 0 4 3 2 0 
Psychiatric       
Depression 7 6 8 8 7 1 
Memory Disturbance 2 5 2 5 4 2 
Nervousness 1 4 3 4 3 2 
Intellectual Ability Reduced 0 2 4 3 2 0 
Emotional Lability 0 1 2 2 1 1 
Libido Decreased 0 1 3 1 1 0 
Confusion 0 2 2 1 1 0 
Respiratory System       
Upper Respiratory Tract 
Infection† 

10 10 7 6 8 4 

Sinusitis 4 2 8 4 4 3 
Rhinitis 3 2 4 2 2 1 
Coughing 2 2 4 0 2 0 
Pharyngitis 1 1 3 2 2 1 
Bronchitis 1 0 2 2 1 1 
Gastrointestinal System       
Constipation† 0 1 5 3 2 2 
Appetite Decreased 1 1 0 3 1 1 
Abdominal Pain† 2 2 2 0 1 1 
Body as a Whole       
Fatigue 9 6 7 7 7 4 
Allergic Reaction 3 1 4 2 2 1 
Musculoskeletal       
Myalgia 2 1 4 0 1 1 
Resistance Mechanism 
Disorders 

      

Influenza 3 2 5 5 4 3 
Urinary System       
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Clonazepam Maximum Daily Dose 

Adverse Event 
by Body System 

1mg 
n=96 

% 

1-
2mg 
n=129 

% 

2-
3mg 
n=113 

% 

3mg 
n=235 

% 

All 
Rivotril 
Groups 
N=574 

% 

Placebo 
N=294 

% 
Micturition Frequency 1 2 2 1 1 0 
Urinary Tract Infection† 0 0 2 2 1 0 
Vision Disorders       
Blurred Vision 1 2 3 0 1 1 
Reproductive Disorders‡       
Female       
Dysmenorrhea 0 6 5 2 3 2 
Colpitis 4 0 2 1 1 1 
Male       
Ejaculation Delayed 0 0 2 2 1 0 
Impotence 3 0 2 1 1 0 
* Events reported by at least 1% of patients treated with Rivotril and for which the incidence 

was greater than that for placebo. 
† Indicates that the p-value for the dose-trend test (Cochran-Mantel-Haenszel) for adverse event 

incidence was 0.10. 
‡ Denominators for events in gender-specific systems are: n=240 (clonazepam), 102 (placebo) 

for male, and 334 (clonazepam), 192 (placebo) for female. 

Commonly Observed Adverse Events: 

Table 3 Incidence of Most Commonly Observed Adverse Events* in Acute 
Therapy in Pool of 6- to 9-Week Trials 

Adverse Event 
 

Clonazepam 
(N=574) 

Placebo 
(N=294) 

Somnolence 37% 10% 
Depression 7% 1% 
Coordination Abnormal 6% 0% 
Ataxia 5% 0% 

* Treatment-emergent events for which the incidence in the clonazepam patients was 5% and 
at least twice that in the placebo patients. 

Treatment-Emergent Depressive Symptoms: 

In the pool of two short-term placebo-controlled trials, adverse events classified under the 
preferred term “depression” were reported in 7% of Rivotril-treated patients compared to 1% of 
placebo-treated patients, without any clear pattern of dose relatedness. In these same trials, 
adverse events classified under the preferred term “depression” were reported as leading to 
discontinuation in 4% of Rivotril-treated patients compared to 1% of placebo-treated patients. 
While these findings are noteworthy, Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D) data collected 
in these trials revealed a larger decline in HAM-D scores in the clonazepam group than the 
placebo group suggesting that clonazepam-treated patients were not experiencing a worsening or 
emergence of clinical depression. 

Other Adverse Events Observed During the Premarketing Evaluation of Rivotril in Panic 
Disorder: 

Following is a list of modified CIGY terms that reflect treatment-emergent adverse events 
reported by patients treated with Rivotril at multiple doses during clinical trials. All reported 
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events are included except those already listed in Table 2 or elsewhere in labeling, those events for 
which a drug cause was remote, those event terms which were so general as to be uninformative, 
and events reported only once and which did not have a substantial probability of being acutely 
life-threatening. It is important to emphasize that, although the events occurred during treatment 
with Rivotril, they were not necessarily caused by it. 

Events are further categorized by body system and listed in order of decreasing frequency. These 
adverse events were reported infrequently, which is defined as occurring in 1/100 to 1/1000 
patients. 

Body as a Whole: weight increase, accident, weight decrease, wound, edema, fever, shivering, 
abrasions, ankle edema, edema foot, edema periorbital, injury, malaise, pain, cellulitis, 
inflammation localized 

Cardiovascular Disorders: chest pain, hypotension postural 

Central and Peripheral Nervous System Disorders: migraine, paresthesia, drunkenness, feeling of 
enuresis, paresis, tremor, burning skin, falling, head fullness, hoarseness, hyperactivity, 
hypoesthesia, tongue thick, twitching 

Gastrointestinal System Disorders: abdominal discomfort, gastrointestinal inflammation, stomach 
upset, toothache, flatulence, pyrosis, saliva increased, tooth disorder, bowel movements frequent, 
pain pelvic, dyspepsia, hemorrhoids 

Hearing and Vestibular Disorders: vertigo, otitis, earache, motion sickness 

Heart Rate and Rhythm Disorders: palpitation 

Metabolic and Nutritional Disorders: thirst, gout 

Musculoskeletal System Disorders: back pain, fracture traumatic, sprains and strains, pain leg, 
pain nape, cramps muscle, cramps leg, pain ankle, pain shoulder, tendinitis, arthralgia, hypertonia, 
lumbago, pain feet, pain jaw, pain knee, swelling knee 

Platelet, Bleeding and Clotting Disorders: bleeding dermal 

Psychiatric Disorders: insomnia, organic disinhibition, anxiety, depersonalization, dreaming 
excessive, libido loss, appetite increased, libido increased, reactions decreased, aggression, apathy, 
disturbance in attention, excitement, anger, hunger abnormal, illusion, nightmares, sleep disorder, 
suicide ideation, yawning 

Reproductive Disorders, Female: breast pain, menstrual irregularity 

Reproductive Disorders, Male: ejaculation decreased 

Resistance Mechanism Disorders: infection mycotic, infection viral, infection streptococcal, 
herpes simplex infection, infectious mononucleosis, moniliasis 

Respiratory System Disorders: sneezing excessive, asthmatic attack, dyspnea, nosebleed, 
pneumonia, pleurisy 

Skin and Appendages Disorders: acne flare, alopecia, xeroderma, dermatitis contact, flushing, 
pruritus, pustular reaction, skin burns, skin disorder 

Special Senses Other, Disorders: taste loss 

Urinary System Disorders: dysuria, cystitis, polyuria, urinary incontinence, bladder dysfunction, 
urinary retention, urinary tract bleeding, urine discoloration 

Vascular (Extracardiac) Disorders: thrombophlebitis leg 
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Vision Disorders: eye irritation, visual disturbance, diplopia, eye twitching, styes, visual field 
defect, xerophthalmia 

4.8.2 Post-Marketing Experience 
Cardiac Disorders:  Cardiac failure including cardiac arrest has been reported. 

Endocrine Disorders:  Isolated cases of reversible development of premature secondary sex 
characteristics in children (incomplete precocious puberty) have been reported. 
Eye Disorders:  Particularly in long-term or high-dose treatment, reversible disorders of vision 
(diplopia) may occur. 

Gastrointestinal Disorders:  Hypersalivation occurs relatively commonly.  The following effects 
have been reported in rare cases: nausea and epigastric symptoms (discomfort). 

General Disorders and Administration Site Conditions:  Fatigue (tiredness, lassitude) occurs 
relatively frequently and is usually transient and generally disappears spontaneously during the 
course of the treatment or on reduction of the dosage. It can be partially prevented by increasing 
the dose slowly at the start of treatment. 

Fever may occur. 

In rare cases chest pain or headache may occur. 

Paradoxical reactions including irritability have been observed (see also Psychiatric Disorders 
below).  

Haemic and Lymphatic System Disorders:  In rare cases thrombocytopenia may occur. 

Immune System Disorders:  Allergic reactions and very few cases of anaphylaxis have been 
reported to occur with benzodiazepines. 

Musculoskeletal and Connective Tissue Disorders:  Muscle weakness occurs relatively frequently, 
is usually transient and generally disappears spontaneously during the course of the treatment or 
on reduction of the dosage.  It can be partially prevented by increasing the dose slowly at the start 
of treatment. 

Nervous System Disorders:  Impaired concentration, drowsiness, somnolence, slowed reaction, 
muscular hypotonia, dizziness, ataxia.  These undesirable effects occur relatively frequently, are 
usually transient and generally disappear spontaneously during the course of the treatment or on 
reduction of the dosage.  They can be partially prevented by increasing the dose slowly at the start 
of treatment. Vertigo occurs relatively commonly. 

Particularly when treatment is over prolonged periods or at high doses, reversible disorders such as a 
slowing or slurring of speech (dysarthria), reduced coordination of gait and movements (ataxia) or 
nystagmus may occur. 

Anterograde amnesia may occur with the use of benzodiazepines at therapeutic dosages; the risk 
increasing at higher dosages.  Amnesic effects may be associated with inappropriate behaviour.  

With certain forms of epilepsy, an increase in the frequency of seizures during long-term treatment is 
possible. 

Psychiatric Disorders:  Emotional and mood disturbances, confusional state and disorientation 
have been observed.  

Depression may occur in patients treated with Rivotril, but it may be also associated with the 
underlying disease. 
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The following paradoxical reactions have been observed: restlessness, irritability, aggressiveness, 
agitation, nervousness, hostility, anxiety, sleep disturbances, delusion, anger, nightmares, 
abnormal dreams, hallucinations, psychoses, hyper activity, inappropriate behaviour and other 
adverse behavioural effects are known to occur. Should this occur, the use of the drug should be 
discontinued.  

In rare cases loss and /or changes in libido may occur.  

Dependence and withdrawal (see section 4.4 Special warnings and precautions for use). 

Renal and Urinary Disorder:  In rare cases urinary incontinence may occur. 

Reproductive System and Breast Disorder:  In rare cases erectile dysfunction may occur. 

Respiratory Thoracic and Mediastinal System Disorders:  Bronchial hypersecretion occurs 
relatively commonly.  Pharyngeal oedema has been reported in rare cases.  Respiratory depression is 
possible,.  Depression of respiration may be increased if there is obstruction of the airways or pre-
existing brain damage, or if other medications, which depress respiration, have been given.  This 
effect can be avoided by careful adjustment of the final dose. 

In infants and young children, Rivotril may cause increased production of saliva and bronchial 
secretions; therefore, special attention must be paid to maintaining patency of the airways. 

Skin and Subcutaneous Tissue Disorders:  The following effects may occur in rare cases: urticaria, 
pruritus, skin rash, transient hair loss (alopecia), angioneurotic oedema, pigmentation disorder. 

Injury, Poisoning and Procedural Complications: There have been reports of falls and fractures in 
benzodiazepine users. The risk is increased in those taking concomitant sedatives (including alcoholic 
beverages) and in the elderly. 

Investigations: In rare cases decreased platelet count may occur. 

Reporting of suspected adverse reactions 
Reporting suspected adverse reactions after authorisation of the medicinal product is important. It 
allows continued monitoring of the benefit/risk balance of the medicinal product. Any suspected 
adverse events should be reported to the Ministry of Health according to the national regulation by 
using the form http://sideeffects.health.gov.il 
 
4.9 OVERDOSE  
Symptoms 
Overdosage of benzodiazepines is usually manifested by degrees of central nervous system depression 
ranging from drowsiness to coma.  In mild cases, symptoms include drowsiness, mental confusion and 
lethargy.  In more serious cases, symptoms may include ataxia, dysarthria, nystagmus, hypotonia, 
hypotension, respiratory depression, coma and very rarely death.  Coma may be more protracted and 
cyclical, particularly in elderly patients. Increased frequency of seizures may occur in patients at 
supratherapeutic plasma concentrations (see section 5.2 Pharmacokinetic properties).  Benzodiazepine 
respiratory depressant effects are more serious in patients with respiratory disease. 

Benzodiazepines increase the effects of other central nervous system depressants, including alcohol.  When 
combined with other CNS depressants, the effects of overdosage are likely to be severe and may prove 
fatal. 

Treatment 
Treatment of overdose is symptomatic; institute supportive measures as indicated by the patient's clinical 
state.  If the overdosage is known to be small, observation of the patient and monitoring of their vital signs 
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only may be appropriate.  In adults or children who have taken an overdose of benzodiazepines within 1 – 2 
hours, consider activated charcoal with airway protection if indicated.  

If CNS depression is severe consider the use of flumazenil, a benzodiazepine antagonist.  This should only 
be administered under closely monitored conditions.  It has a short half-life (about an hour), therefore 
patients administered flumazenil will require monitoring after its effects have worn off.  Flumazenil may 
precipitate seizures and is to be used with extreme caution in the presence of medicines that reduce seizure 
threshold (e.g. tricyclic antidepressants) and epileptic patients who have been treated with benzodiazepines. 
Refer to the prescribing information for flumazenil, for further information on the correct use of this 
medicine. 

Haemoperfusion and haemodialysis are not useful in benzodiazepine intoxication. 

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES 
5.1  PHARMACODYNAMIC PROPERTIES 
Pharmacotherapeutic group: Antiepileptic agent, antipanic agent. ATC code: N03AE01 

Mechanism of Action 
Anticonvulsant: Clonazepam is an anticonvulsant which exhibits several pharmacological 
properties characteristic of the benzodiazepine class of medicines. 

The exact site and mode of action of the anticonvulsant action of clonazepam is unknown. 

Benzodiazepines enhance the polysynaptic inhibitory processes at all levels of the central nervous 
system.  Clonazepam is more effective in blocking spread of electrical activity in the lesion itself. 

Antipanic: The precise mechanism by which clonazepam exerts its antipanic effects is unknown, 
although it is believed to be related to its ability to enhance the activity of gamma aminobutyric 
acid (GABA), the major inhibitory neurotransmitter in the central nervous system.  

Clinical trials 
Seizure Disorders: No data available. 
Panic Disorder: The effectiveness of Rivotril in the treatment of panic disorder was demonstrated 
in two double-blind, placebo-controlled studies of adult outpatients who had a primary diagnosis 
of panic disorder (DSM-IIIR) with or without agoraphobia. In these studies, Rivotril was shown to 
be significantly more effective than placebo in treating panic disorder on change from baseline in 
panic attack frequency, the Clinician’s Global Impression Severity of Illness Score and the 
Clinician’s Global Impression Improvement Score. 

Study 1 was a 9-week, fixed-dose study involving Rivotril doses of 0.5, 1, 2, 3 or 4 mg/day or 
placebo. This study was conducted in four phases: a 1-week placebo lead-in, a 3-week upward 
titration, a 6-week fixed dose, and a 7-week discontinuance phase. A significant difference from 
placebo was observed consistently only for the 1 mg/day group. The difference between the 1 mg 
dose group and placebo in reduction from baseline in the number of full panic attacks was 
approximately 1 panic attack per week. At endpoint, 74% of patients receiving clonazepam 1 
mg/day were free of full panic attacks, compared to 56% of placebo-treated patients. 

Study 2 was a 6-week, flexible-dose study involving Rivotril in a dose range of 0.5 to 4 mg/day or 
placebo. This study was conducted in three phases: a 1-week placebo lead-in, a 6-week optimal-
dose, and a 6-week discontinuance phase. The mean clonazepam dose during the optimal dosing 
period was 2.3 mg/day. The difference between Rivotril and placebo in reduction from baseline in 
the number of full panic attacks was approximately 1 panic attack per week. At endpoint, 62% of 
patients receiving clonazepam were free of full panic attacks, compared to 37% of placebo-treated 
patients. 
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Subgroup analyses did not indicate that there were any differences in treatment outcomes as a 
function of race or gender. 

5.2 PHARMACOKINETIC PROPERTIES  
Absorption 
Clonazepam is rapidly and almost completely (82 – 98%) absorbed after oral administration of 
Rivotril tablets, with peak serum levels being reached between 2 – 3 hours.  The absorption half-
life is 24 min.  Rivotril tablets are similar to an oral solution with respect to the extent of 
clonazepam absorption, whereas the rate of absorption is different (slightly slower for the tablets).  
With continuous therapy, accumulation occurs and although values differ in different reports, the 
therapeutic serum level appears to be between 10 and 80 nanogram/mL.   In one study with 
increase in dosage to 5 mg/day the average level of clonazepam after 15 days was 54 
nanogram/mL.  A steady state is usually reached within 2 – 3 weeks. 

Plasma concentrations of clonazepam at steady states for once daily dosage regimens are 3-fold 
higher than those after single oral doses.  Following multiple oral doses of 2 mg three times daily 
steady-state pre-dose plasma concentrations of clonazepam ranged from 30 – 80 nanogram/mL.  
The plasma concentration-dose relationship of clonazepam is linear. Severe toxic effects, resulting 
in increased frequency of seizures for some patients, have been reported at steady state plasma 
concentrations above 100 ng/mL.  

The absolute bioavailability is 90%. 

Distribution 
Clonazepam enters the cerebral tissues rapidly. 

The distribution half-life is approximately between 0.5 – 1 hours.  The apparent volume of 
distribution, 3 L/kg, suggests concentration in some tissues. 

The plasma protein binding of clonazepam ranges from 82 – 86%.  

Metabolism   
Clonazepam is metabolised in the liver.  The metabolic pathways include hydroxylation, reduction of 
the nitro groups to an amine and addition of acetate to the amino grouping.  Clonazepam is 
extensively metabolised by reduction to 7-amino-clonazepam and by N-acetylation to 7-acetamido-
clonazepam.  Hydroxylation at the C-3 position also occurs.  Hepatic cytochrome P-450 3A4 is 
implicated in the nitroreduction of clonazepam to pharmacologically inactive metabolites. 

Excretion 
The mean elimination half-life is 39.0 ± 8.3 hours.   

50 – 70% of the dose is excreted in the urine and 10 – 30% in the faeces as metabolites.  The 
urinary excretion of unchanged clonazepam is usually less than 2% of the administered dose.  The 
metabolites are present in urine both as free and conjugated (glucuronide and sulphate) 
compounds. 

Clinical significance of pharmacokinetics    
With chronic dosing, accumulation occurs.  However, there is a wide variation in therapeutic 
plasma levels and a correlation between adverse effects with plasma levels or the rate of increase 
in plasma concentration of clonazepam and its metabolites has not been established.  
Consequently, monitoring of plasma levels, as is often done with some anticonvulsants, would be 
valuable. 
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It should be emphasised that because of the effect of clonazepam on plasma levels of other 
anticonvulsants administered concomitantly (and vice versa) the patient should be monitored 
carefully in the initial stages for clinical response and occurrence of side effects. 

Pharmacokinetics in Special Populations   
Renal Impairment 
Renal impairment does not affect the pharmacokinetics of clonazepam.  Therefore, based on 
pharmacokinetic considerations, no dosage adjustment may be required in patients with renal 
impairment. The pharmacodynamics of probable accumulated clonazepam metabolites may 
necessitate dosage review in these patients. 

Hepatic Impairment:  The influence of hepatic disease on clonazepam pharmacokinetics has not 
been investigated.  However, due to the sole hepatic metabolism of clonazepam, the 
pharmacokinetics of clonazepam are expected to be affected on theoretical grounds. 

Elderly Patients 
The pharmacokinetics of clonazepam in the elderly has not been established.  

Neonates 
Although the elimination half-life (41.9 ± 29.8 hours) and clearance values in neonates pre-treated 
with phenobarbital are the same order of magnitude as those reported in non-pretreated adults, 
post-natal age does however affect the clearance of clonazepam under normal conditions. 

5.3 PRECLINICAL SAFETY DATA 

Genotoxicity 
Clonazepam and five of its metabolites were negative in bacterial gene mutation assays.  
Chromosomal damage assays have not been conducted with clonazepam. 

Carcinogenicity 
No 2-year carcinogenicity studies have been conducted with clonazepam.  An 18-month chronic 
study in rats showed no treatment-related histopathological changes at dietary doses up to 1800 
mg/m2/day (greater than 100-fold MRHD). 

6. PHARMACEUTICAL PARTICULARS 
6.1 LIST OF EXCIPIENTS 
Rivotril oral liquid  
Peach flavouring  
Saccharin sodium 
Brilliant blue FCF  
Glacial acetic acid 
Propylene glycol 

 

6.2 SHELF LIFE 
The expiry date of the product is indicated on the packaging materials. 

 

6.3 SPECIAL PRECAUTIONS FOR STORAGE 
Store below 25oC. 

Once the bottle has been opened, Rivotril drops are stable for 120 days. 
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6.4 NATURE AND CONTENTS OF CONTAINER 
  

Rivotril 2.5 mg/mL oral liquid is supplied in a 10 mL amber type III glass bottle with controlled 
release dropper.  

6.5 SPECIAL PRECAUTIONS FOR DISPOSAL  
The release of medicines into the environment should be minimised.  Medicines should not be 
disposed of via wastewater and disposal through household waste should be avoided.   

6.6 PHYSIOCHEMICAL PROPERTIES  
Chemical structure 
Clonazepam has the following chemical structure, (5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4 
benzodiazepin-2-one) and a molecular weight 315.7: 

 

CAS number 

1622-61-3 

 
 
7. MARKETING AUTHORISATION HOLDER 
 
Roche Pharmaceuticals (Israel) Ltd., P.O. Box 6391, Hod Hasharon, 4524079. 
 
8. MARKETING AUTHORISATION NUMBER  
 
061-31-21476-00 
 
9. MANUFACTURER 
 
F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Switzerland 
 
Revised on May 2021 according to MoH guidelines 
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2166RIVO0813Rivotril PL_Version 1  
  

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

 
  

  וטרילורי
  מ"ל/מ"ג 2.5

  טיפות
  הרכב: 

   :מכיל וטרילוריל "מ 1
  Clonazepam 2.5 mgמ"ג   2.5ם אזפאקלונ

 "מידע נוסף".                                              - 6 סעיףפרק * למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה 

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

 שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח . 
  
רופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם ת

  הרפואי דומה.
  

 הקדמה לעלון לצרכן לבנזודיאזפינים
מחייבות זהירות רבה בשימוש בה. יש חשיבות תרופה זו שייכת לקבוצת הבנזודיאזפינים, שלה תכונות מיוחדות ה

  רבה במעקב רפואי צמוד עם נטילת תרופה זו.
  

  הפסקה הבאה מתייחסת רק לטיפול קצר טווח בתרופה:
  שבועות, כיוון שהטיפול נועד לתקופות קצרות בלבד. 4עד  2כאשר הינך נוטל תרופה זו הקפד לפנות לרופא לאחר 

  לכך שהשפעת התרופה תפחת. שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום
  שימוש ממושך עלול לגרום לתופעה קשה של תלות, אשר תקשה על החולה להפסיק ליטול את התרופה.

הפסקת טיפול בלתי מבוקרת עלולה להיות מלווה בתופעות גמילה כגון: מתח, עצבנות, בלבול, רעד, נדודי שינה, 
  יות וכאבי שרירים.כאבי בטן, הקאות, בחילות, זיעה, עוויתות, התכווצו

  לעיתים, שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לשינויים בדפוסי התנהגות ומחשבות טורדניות.
במיוחד אצל קשישים מומלץ להישמר בעת ההליכה, כיוון שהתרופה פוגמת בערנות ולעיתים בתיאום תנועות הגוף, 

  כן יש חשש למעידות או נפילות.-ועל
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 מידע חשוב לעיונך
  הקפדה על הנחיות הרופא (מינון, אופן השימוש ומשך הטיפול) מגדילה את הסיכוי להצלחת הטיפול. בכל

למידע בטיחותי  4-ו 2מקרה אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם הרופא המטפל. אנא עיין בפרקים 
  מורחב.

ריון למידע אודות יאם הנך בהיש להיוועץ ברופא בטרם השימוש בתרופה אין להניק במהלך השימוש בתרופה. 
  סעיף "היריון והנקה". 2היריון והנקה יש לעיין בפרק 

  
 למה מיועדת התרופה )1

  בחרדה.או  באפילפסיה (מחלת הנפילה) התרופה מיועדת לטיפול
  

  קבוצה תרפויטית: 
  .שייך לקבוצת תרופות הנקראת בנזודיאזפינים ריווטריל

       
  

 שימוש בתרופההלפני   )2

נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת האופיואידים, תרופות אחרות המדכאות מערכת עצבים מרכזית 
תרדמת , )(כולל סמים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושת ישנוניות עמוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשימתי

 .ומוות
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X שתמש בתרופה אםאין לה:   

 מניקה נךה. 
או לכל אחד מהמרכיבים  או לכל בנזודיאזפין אחרקלונאזפאם,  אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל 

  )."מידע נוסף" – 6 סעיףפרק הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה 
  
  אי ספיקה מהנך סובל  .התחלה של כשל נשימתיעם  כרוניתחסימתית של דרכי נשימה  מחלהיש לך

 .חמורה ספיקה כבדית-אימאו חמורה  שימתיתנ
  אנצפלופתיה כבדיתעלולים להאיץ מאחר שבנזודיאזפינים אי ספיקה כבדית חמורה יש לך. 
  ובמדכאי מערכת העצבים המרכזית כולל אלכוהול ממכרות תרופותב תלותיש לך. 
 הצרשל זווית גלאוקומה התקף סובל מ הנך. 
   

  
סיכונים גדולים יותר עבור מטופלים במינונים גבוהים יותר או בטיפול ארוך טווח, תרופה זו עלולה להיות ממכרת. ה

 שימוש לרעה בסמים.או מטופלים אשר יש להם הסטוריה של אלכוהול או 
  
  אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה  !
  

אינך בטוח האם  םשתמש בתרופה" למידע נוסף. את"כיצד  – 3יש לקחת ריווטריל כטיפות בלבד. ראה סעיף 
  אתה צריך להשתמש בריווטריל, פנה לרופא שלך.

 
  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול, ספר לרופא אםריווטרילב הטיפולפני ל
  
 לא ידוע האם ריווטריל  :או מתכננת להיות בהיריון , נכנסת להריון במהלך הטיפול בריווטרילאת בהיריון

לקחת ריווטריל כאשר את בהיריון, הרופא שלך אם יש צורך ידי אשה בהיריון. -אשר הוא ניטל עלמזיק לעובר כ
 ידון בסיכונים ובתועלת עבורך ועבור העובר.

  :לנמנום ו/או קשיי הנקה לתינוק. ריווטריל ריווטריל עלול לעבור לחלב אם ולגרום את מניקה או מתכננת להניק
 אינו מומלץ לשימוש בהנקה.

 בעיות בריאותיות, כולל: יש לך 
o  ,או ריאה כליהמחלת כבד 
o לחץ דם גבוה או נמוך 
o  יס (חולשת שרירים חמורה)בגראמיאסטניה 
o  זמניות בנשימה במהלך שינה) הפסקותנשימה (מצב שבו יש לך דום 
o (מצב שבו יש לך לחץ גבוה בעין) גלאוקומה 
o  ,ת אובדניות בעברו/או היה לך דכאון או מחשבו פסיכוזה או סכיזופרניהדכאון 
o גמנט בדםיפורפיריה (הפרעה נדירה בפ(   
o  של שימוש לרעה באלכוהול או סמיםהסטוריה 

 :להגביר את ההשפעות עלול אל תשתה אלכוהול כאשר אתה נוטל ריווטריל. אלכוהול  אתה שותה אלכוהול
 .יל ולהוביל לתופעות לוואי חמורותשל ריווטר

 יש לך אי סבילות ללקטוז 
 ) אחרים אלרגי) לכל תרופה, מזון, צבעי מאכל או חומרים משמריםאתה רגיש. 

  
  אזהרות נוספות:

 
 .ספר לרופא, לרופא השיניים ולרוקח המטפלים בך כי הנך נוטל ריווטריל 
  מבלי להיוועץ תחילה ברופא המטפל.או תרופות שאינן במרשם נוספות אין לקחת תרופות מרשם 
 זאת מאחר שהרופא עלול  ת התכשיר בהתאם להנחיותיו.לרופא אם מסיבה כלשהי לא נטלת א ספר

 טיפולך שלא לצורך.את לחשוב שהתכשיר אינו יעיל ועלול לשנות 
  אם הנך חש שריווטריל אינו עוזר למצבך הרפואי.ספר לרופא 
  להקפיד על מעקב רפואי רציףיש.  
  יםבחג ואתכשיר במהלך סוף השבוע  כי תהיה ברשותך כמות מספקת שליש להקפיד. 
 .אין להשתמש בריווטריל לטיפול במצבים רפואיים אחרים ללא הנחיית הרופא 
 לאחר שתיית אלכוהול או לאחר נטילת שאינם חשים בטוב, במטופלים קשישים, זהירות נדרשת ב

נמנום, בלבול, סחרחורת או חוסר כגון חלק מהמשתמשים עשויים להרגיש תופעות לוואי  – תרופות אחרות
ייתכן שהרופא המטפל ימליץ להימנע מאלכוהול בעת  לנפילות. ןולים להגדיל את הסיכואשר על יציבות

 טיפול בריווטריל.
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 דיבור לא הליכה לא יציבה, רעדאטקסיה (מחלה במערכת העצבים המרכזית המתאפיינת באם הנך סובל מ ,
  .ול או סמיםבקרב מטופלים הסובלים מהרעלה חריפה של אלכוה  ).ברור או תנועות עיניים מהירות

  או אם יש לך עבר של התמכרות לאלכוהול או סמים הנך צורך   אםאו באופן קבוע אם הנך צורך אלכוהול
  .או פגיעה בתפקוד הכליות (כגון: שחמת של הכבד) נזק חמור בכבדלסמיםאם יש לך 

  עיניים (כגון גלאוקומה)הסבלת בעבר מליקוי בתפקוד או סובל אם הנך. 
  חסימתית כרונית(כגון מחלת ריאות ת ריאות ממחל לסובאם הנך )]COPD[( או אם הנך ) או ממחלה בכבד

בתרופות נוספות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית או בתרופות לטיפול  ריווטרילמטופל בנוסף ל
  באפילפסיה
  .ריווטריל תכן והרופא יצטרך להתאים לך באופן מיוחד את המנה שליי - באפילפסיה

 כאון. ינך סובל או סבלת בעבר מדירך ניסיונות אובדניים או אם האם היו בעב 
  מחלת דם מסוג פורפיריה מאם הנך סובל)porphyria.(  
  
  המינון גבוה יותר ומשך הטיפול ארוך יותר, שסיכון זה עולה ככל  עלול לגרום לתלות! ריווטרילבשימוש ממושך

הפסקת הטיפול חייבת להיעשות בהדרגתיות כדי  ,תבמידה והתפתחה תלו ובמטופלים עם עבר של התמכרויות.
.)"תופעות לוואי" -4(ראה פרק  גמילה תסמינימלהימנע 

העצבים בזמן הטיפול  רכתתרופות המדכאות את מעבטיפול בו זמני מיש להימנע משתיית אלכוהול או 
רדימה חמורה, דיכוי לבבי (כגון: השפעה מ ריווטריל. שילוב זה עלול להגביר את תופעות הלוואי של ריווטרילב

  או נשימתי).
 כמו כל התרופות ריווטרילביפול טה. הפסקה פתאומית של ריווטרילטיפול בהאת  יש להפסיק באופן הדרגתי ,

  קשים. ם אפילפטייםהתקפי, עלולה לגרום להופעת לטיפול באפילפסיה



 
 

  
 

 סיונות אובדניים או יעבר של נ, בייחוד מטופלים עם חשוב מאוד להיות במעקב רפואי בעת הטיפול בתרופה
  כאון. יעבר של ד

 פנה לרופא מיד !  -אם הנך נוטל את התרופה והנך חש דיכאון, מחשבות אובדניות או רצון להזיק לעצמך  
 .אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה  
 :ת מינון בליווי מעקב רפואי קפדני. בנוסף אצל מטופלים אלו, יש להעלומטופלים קשישים בקרב  קשישים

 מאחר והתרופה פוגעת בערנות מומלץ להישמר בעת הליכה בשל סיכון גבוה יותר למעידות ולשברים.
 :עלול להגביר את ייצור הרוק והליחה בקרב ילדים. יש לשים לב כי לא תהיה חסימה של  ריווטריל ילדים

 דרכי האוויר.
  

  מתבגריםו ילדים
  איננה ידועה. 18הבטיחות והיעילות של ריווטריל בטיפול בחרדה בילדים מתחת לגיל 

  
  בדיקות ומעקב

אחרות מעת לעת על מנת  בדיקותבדיקות דם ולידי הרופא -תופנה עלשבמשך תקופת הטיפול בריווטריל, יתכן 
  לבדוק את התקדמותך ולזהות תופעות לוואי.

  ובות בין תרופתיותתגריווטריל ותרופות נוספות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על 
   :אם אתה לוקחיש ליידע את הרופא או הרוקח במיוחד  כך לרופא או לרוקח.

 או מרגיעים משרי שינהבליות לשינה, חומרים ט 
 תרופות לדכאון 
 תרופות לאפילפסיה 
 היסטמינים-רגיות או צינון כגון אנטיתרופות לאל 
 משככי כאבים 
 מרפי שרירים 
 ם מאלחשיםחומרי 
  תרופה המשמשת לטיפול בכיבים  –סימטידין 
  אלכוהולב שימוש לרעהבלטיפול  ה המשמשתפתרו –דיסולפיראם 
  לות תרופות אלו עלו .זפיןאמארבאקו ואלפרואט ל,ארביטאכגון פניטואין, פנוב לטיפול באפילפסיהתרופות

  וכך לקצר את משך פעולתה.להגביר את קצב פירוק התרופה 
  עלול לגרום להתקף אפילפטי ריווטרילעם ואלפרואט שילוב של. 
  תרופות להרגעה, לשינה וכדומההעצבים המרכזית (אלכוהול רכתהמדכאים את מע וחומריםתרופות ,.(  
 אשר עלול להאט את קצב פירוק התרופה , דיןיסימט מי הכבד כגוןימשפיעות על פעילות אנז תרופות אשר

עלול להגביר את קצב פירוק התרופה וכך לקצר את אשר  מפיציןאאו ריפמשך פעילותה  את וכך להאריך
   .משך פעולתה

  
ריווטריל או עלולות להשפיע על האופו שבו ריווטריל פועל. הרופא ידי -פעות עלשתרופות אלה עשויות להיות מו

יש להם בנוסף רשימה מתרופות אלה. כל אחת ספר לך מה לעשות את אתה נוטל לאו הרוקח שלך יכולים 
  .ריווטריל או להימנע מהן כאשר לוקחיםמלאה יותר של תרופות אשר יש להיזהר 

  
  ריווטריל.בספר לו בטרם אתה מתחיל לעשות שימוש  כל תרופה המצוינת לעיל, אם לא סיפרת לרופא שלך על

  
ותרופות המשפיעות על מערכת העצבים  ופות נוספות לטיפול באפילפסיהעם תר ריווטריליתן לשלב נ

, אולם יש להתאים את המינון של כל תרופה כדי להימנע מהצטברות תופעות לוואי של מספר המרכזית
  תרופות.

  

  שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

ולהוביל של ריווטריל  ל תשתה אלכוהול כאשר אתה נוטל ריווטריל. אלכוהול עלול להגביר את ההשפעותא
  לתופעות לוואי חמורות.

 
, זאת מאחר והאלכוהול עלול להגביר את תופעות הלוואי ריווטריליש להימנע משתיית אלכוהול בזמן הטיפול ב

  .ריווטרילשל 

  ופוריותהנקה ו ,ריוןיה



 
 

  
 

אין עבור העובר.ם יש צורך לקחת ריווטריל כאשר את בהיריון, הרופא שלך ידון בסיכונים ובתועלת עבורך וא
  אלא אם כן הורה לך הרופא.  ריון,יאת בהשחושבת שיתכן או  ריוןיבההשתמש בתרופה זו אם הינך ל
  

 ריווטריל עלול לעבור לחלב אם ולגרום לנמנום ו/או קשיי הנקה לתינוק.את מניקה או מתכננת להניק: 
 ריווטריל אינו מומלץ לשימוש בהנקה.

  
לפני  , יש להפסיק את ההנקהריווטרילאם ישנה התוויה המחייבת שימוש ב אין להשתמש בתרופה זו בהנקה.

  .התחלת נטילת התרופה
  
  

  נהיגה ושימוש במכונות

  עד אשר תדע כיצד התכשיר משפיע עליך.מסוכנות ין לנהוג או להפעיל מכונות א
 ום או סחרחורתלגרום לנמנבערנות לפגוםעלול  ריווטריל בזמן השימוש בתרופה מאחר והשימוש בתרופה זו

  . על הערנותולכן עשוי להשפיע  מטופליםבחלק מה
ודא כי הנך יודע כיצד התכשיר משפיע עליך לפני שאתה נוהג ברכב או מפעיל מכונות או עושה כל פעילות 

  אחרת אשר עלולה להיות מסוכנת אם אתה מנומנם, מסוחרר או לא מרוכז.
ילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים באשר ל, במיוחד במהלך ימי הטיפול הראשונים. 

  בקרבת הכביש וכדומה.
 
 כיצד תשתמש בתרופה? )3

ש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע י
א או הרוקח אם עליך לבדוק עם הרופ. תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופאלמינון ואופן הטיפול בתכשיר.

 .אינך בטוח
  המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. 

  
  מינון מקובל באפילפסיה

המינון של ריווטריל צריך להיות מותאם בנפרד לכל מטופל בהתאם לתגובה הקלינית של המטופל, הסבילות 
  של התרופה וגיל המטופל.

  
שעות  8-6דקות ונשארת יעילה במשך  60-30 מנה אחת של ריווטריל דרך הפה מתחילה להשפיע בתוך

  שעות במבוגרים. 12-8-בילדים ו
  

כדי להימנע מתופעות לוואי בתחילת הטיפול, חיוני להתחיל את הטיפול בריווטריל במינון נמוך ולהעלות את 
  המינון היומי באופן הדרגתי עד להגעה למינון האחזקה אשר מתאים לכל מטופל בנפרד.

  
מ"ג לכל ק"ג משקל  0.03-0.01המינון ההתחלתי הינו  ק"ג): 30(או עד משקל של  10עד גיל פעוטות וילדים 

מ"ג לכל ק"ג משקל גוף ואין  0.2מנות מחולקות. המינון היומי המקסימלי בילדים הינו  3-2-גוף ביום, הניתן ב
  לעבור אותו.
מנות מחולקות. המינון יעלה באופן  3-2-מ"ג ליום הניתן ב 1.5-1המינון ההתחלתי הינו  :16עד  10ילדים בגיל 

  מ"ג ליום). 6-3הדרגתי עד להגעה למינון האחזקתי האישי (בדרך כלל 
  מנות. 3-מ"ג ליום המחולק ל 1.5אין לעבור את המינון ההתחלתי למבוגרים שהינו  מבוגרים:

מ"ג  20למבוגרים הינו מ"ג ליום הינו מספיק. המינון התרפויטי המקסימלי  6-3בדרך כלל מינון אחזקתי של 
  ליום ואין לעבור אותו.

  
מנות שוות. אם המנות לא מחולקות באופן שווה, יש לקחת את המנה הגדולה  3-יש לחלק את המינון היומי ל

שבועות. לאחר  3-1ביותר לפני השינה. רמת מינון האחזקה מושגת בצורה הטובה ביותר לאחר טיפול של 
  מת מינון האחזקה, ניתן לקחת את הכמות היומית במנה אחת בערב.שמגיעים לר

  
 מינון מקובל בחרדה

  מ"ג ליום). 0.5מ"ג פעמיים ביום ( 0.25המינון ההתחלתי עבור מבוגרים עם חרדה הינו 
  

מ"ג פעמיים ביום  2מ"ג ליום). מינון מקסימלי של  2מ"ג פעמיים ביום ( 1מינון האחזקה הרגיל למבוגרים הינו 
  מ"ג ליום) עשוי להירשם על ידי הרופא במקרים יוצאי דופן. 4(
  

  לאחר שמגיעים למינון יציב, מטופלים יכולים להחליף למנה אחת ביום, הניתנת בדרך כלל לפני השינה.
  



 
 

  
 

  הפסקת טיפול צריכה להיעשות בהדרגה.
  

 אוכלוסיות מיוחדות
  פדני.בליווי מעקב רפואי ק העלאת המינון תעשה :קשישיםמטופלים 

  ם.אזפאקלוניעילות של הבטיחות והע על אין מיד :הכבדהכליה ומטופלים עם הפרעה בתפקוד 
  

  אין לעבור על המנה המומלצת. 
 

  אופן השימוש: 
  שנרשמה כטיפות בלבד. מנת הריווטרילדוד את מ

  אין לטפטף ישירות מן הבקבוק לפה.
  . יש לתת את הטיפות בכפיתהבקבוק. לאחר כל מתן, ודא כי המזלף מאובטח במקומו בתוך צוואר  

  .לאחר כל פתיחה של הבקבוק יש לוודא כי המזלף מאובטח במקומו בתוך צוואר הבקבוק
  .פירות במים, תה או מיץריווטריל את התכשיר , ניתן למהול יש לתת את הטיפות בכפית 
  

  ניתן לקחת ריווטריל עם או ללא אוכל.
  

אין לנטול את התכשיר למשך זמן ארוך  ופא שלך אומר לך להפסיק.יש להמשיך לקחת ריווטריל עד אשר הר
   יותר ממה שנרשם לך על ידי הרופא.

  
 תרופה את האם שכחת ליטול 

אם . בזמן הקבוע שלך מנה הבאה שלך, דלג על המנה ששכחת וקח את המנה הבאהאם כמעט הגיע הזמן ל
  כרגיל. מיד כשנזכרת ולאחר מכן המשך לקחתלא, קח את המנה ששכחת 

  על מנת לפצות על מנה שנשכחה.אין ליטול מנה כפולה 
  

  .הרוקח או אם אינך בטוח מה לעשות, שאל את הרופא
   

  אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
 , ספר על כך מיד לרופא שלךריווטרילבמינון גבוה יותר של שאתה או כל אדם אחר השתמש אתה חושב אם 

  .והבא את אריזת התרופה איתךאו פנה לחדר מיון של בית חולים 
  אתה עשוי להזדקק לטיפול רפואי דחוף. עשה זאת אפילו אם אין סימנים של אי נוחות או הרעלה.

וחרר, יש לך קשיי נשימה, אתה מבולבל, מס ,לחוש מטושטש, עייףאתה עלול אם נטלת יותר מדי ריווטריל 
   .מחוסר הכרהמרגיש חלש או 

  אם אינך בטוח. הרוקח או שהרופא הורה לך, ובדוק עם הרופא כפי בדיוק ריווטרילהשתמש תמיד ב
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא 

  !ללא הוראה מפורשת מרופא אין לגרום להקאה אריזת התרופה איתך.
 חוסר שליטה בשרירים (רעד והליכה לא יציבה) ,יהרדינצהפרעה בקואונמנום, כוללים  תסמינים של מינון יתר
  .תמהירו עיניים תנועות, פגיעה ביכולת הדיבור

  
יש ליטול מנה מיד כשנזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, 

  ביחד!
  

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

  
הפסקה פתאומית  תי.הדרגבהתאם להנחיית הרופא ובאופן להיעשות  הטיפול חייבתהורדת המינון או הפסקת 

 אפילפטיים התקפיםעלולה לגרום להופעת כמו כל התרופות לטיפול באפילפסיה, , וטרילוריטיפול בהשל 
הרופא שלך יסביר לך  .)"תופעות לוואי" - 4פרק (ראה  תופעות בלתי רצויותהופעת תסמיני גמילהקשים ול

  לגמרי. עד אשר תוכל להפסיק את השימושאת המינון של ריווטריל בהדרגה  כיצד עליך להפחית
 

ך נך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינישה בכל פעםאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 
  זקוק להם. 

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

  
 ופעות לוואי:ת )4



 
 

  
 

עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא  ריווטרילמו בכל תרופה, השימוש בכ
פואי באם תחווה חלק אתה עלול להזדקק לטיפול ר. רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן

  מתופעות הלוואי.
  ספר לרופא המטפל או לרוקח בהקדם האפשרי אם אתה חש ברע במהלך הטיפול בריווטריל.

 
הנך  אםבמקרים הבאים מייד או לפנות לחדר מיון של בית חולים הקרוב לביתך לרופאמיד יש לפנות 

  :מרגיש אחד מהבאים
 קשיים בנשימה 
  התרגשות פתאומייםחרדה או 
 אשליותזיות או ה 
 הפרעות שינה חמורות 

 י דחוף. תופעות לוואי אלה הינן נדירות.אלו תופעות לוואי חמורות אשר עלולות להצריך טיפול רפוא
 . קלונזפאםחומר הפעיל תגובה אלרגית פתאומית וחמורה ל תגובות אלרגיות (לא שכיח):אם הנך סובל מ 

ית של הגרון, הפנים, השפתיים והפה, אשר עלולה לגרום נפיחות פתאומ(שוק אנפילקטי); פריחה או גרד, 
 .לקשיים בבליעה או בנשימה; נפיחות פתאומית של הידיים, הרגליים או הקרסוליים

  כולל דום לב(כשל לבבי .( 
 מסוג שאינך מכיר עוויתות אם חווית. 

הפרעות בשינה, , רת רוחות, עצבנות, עוינות, חרדהנטייה להתפרצות, רגזנות, תוקפנות, סע אם חווית
  .מוחשיים וחלומות סיוטים

 
עלולים להופיע תסמיני גמילה, בעיקר בשימוש במינון גבוה או במקרה  וטרילוריבעת שימוש ממושך ב

שמורידים מינון במהירות או מפסיקים טיפול בבת אחת. תסמיני הגמילה כוללים רעד, הזעה, עצבנות, חוסר 
  .ם אפילפטייםחרדה, כאבי ראש, כאבי שרירים והתקפימנוחה, מתח, בלבול, הפרעות שינה, 

  
  

  :נוספות הבאות  לוואיהתופעות פר לרופא אם אתה מרגיש אחת מס
  
 נמנום, עייפות 
 סחרחורת, חוסר יציבות 
 חולשת שרירים 
 רעד 
 כרון, חוסר תשומת לב, בלבול, חוסר ריכוזיאובדן ז 
 בבוקר (הנגאובר) כאב ראש, הרגשת חמרמורת 
  ור (בליעת מילים)לא ברדיבור 
 חלומות לא נעימים 
 דפיקות לב 
 הקאות 
  

  תופעות לוואי נוספות:
 ישנוניות 
 דכאון 
 סחרחורת 
 עצבנות 
 אטקסיה  
 ירידה ביכולת האינטלקטואלית 
 קואורדינציה לא תקינה 
 פגם בדיבור 
 הפרעות בזיכרון 
 אי יציבות רגשית 
 (ליבידו) המיני דחףירידה ב 
 בלבול 
 תזיהום בדרכי נשימה עליונו 
 סינוסיטיס 
 דלקת אף 
 שיעול 
 דלקת לוע 



 
 

  
 

 דלקת סימפונות 
 עצירות 
 ירידה בתיאבון 
 כאב בטן 
 עייפות 
 תגובה אלרגית 
 כאבי שרירים 
 שפעת 
 בהטלת שתן כיפותת 
 זיהום בדרכי השתן 
 ראייה מטושטשת 
  :דלקת בנרתיקכאבי וסתנשים , 
  :ן אונותבפליטת זרע, איעיכוב גברים 
  :קרסול  שריטות,, צמרמורתחום, פציעה, בצקת,  ירידה במשקל, נה,תאועלייה במשקל, הגוף בכללותו

), דלקת עורית (צלוליטיס-חוסר נוחות, כאב, דלקת רקמה תתבצקת סביב העיניים, רגל בצקתית,  בצקתי,
 מקומית.

  לחץ דם בעמידה-תתכאב בחזה, לב: הפרעות 
  הרגשה של אי שליטה במתן  שיכרות,מערכת העצבים המרכזית והפריפרית: מיגרנה, נימול, הפרעות

לשון איבוד תחושה,  צרידות, היפראקטיביות,נפילות, מלאות ראש,  ,צורבעור רעד, שיתוק חלקי, שתן, 
 עבה, עוויתות.

  נפיחנות, קלקול קיבה, כאב שיניים, דלקת במערכת העיכול, אי נוחות בטנית, מערכת העיכול: הפרעות
 טחוריםקשיי עיכול, כאב באגן, , ות מעיים תכופותתנועהפרעות בשיניים,  רוק מוגבר, צרבת,

  יםת לדלקת אוזניים, כאבי אוזניים, מחורטיגו, : שמיעה ואוזנייםהפרעות 
 הפרעות קצב לב: דפיקות לב 
  גדוןימטבוליזם ותזונה: צמא, שהפרעות 
  רים, שריב עוויתותכאב בעורף, נקע, כאב ברגל, שבר טראומטי, שלד: כאב גב, -מערכת שרירהפרעות

היפרטוניה, כאב בגב תחתון כאב במפרק, כאב בכתף, דלקת גיד, , כאב בקרסול, ברגל עוויתות
 ברך נפוחהכאב בברך, כאב בלסת, ), כאב בכפות הרגליים, (לומבאגו

  מערכת הדם: דימום עוריהפרעות 
  :איבוד הדחף  חלומות מוגזמים,, דפרסונליזציהחרדה,  ביטול עכבות,נדודי שינה, הפרעות פסיכיאטריות

הפרעה , דישותתוקפנות, אהגברת תיאבון, עלייה בדחף המיני (ליבידו), ירידה בתגובות, המיני (ליבידו), 
 מחשבות אובדניות, פיהוקים הפרעה בשינה, , אשליות, סיוטים,רעב חריגזעם, התרגשות, בקשב, 

  אי סדירות בווסתשית: כאב בשדיים, מערכת רבייה נהפרעות 
  ירידה בפליטת זרע רבייה גברית:  מערכתהפרעות 
  ,זיהום הרפס סימפלקס, זיהום הפרעות במנגנוני עמידות: זיהום פטרייתי, זיהום נגיפי, זיהום סטרפטוקוק

 מונונוקלאזיס, קנדידיאזיס
  התקף אסטמה, קוצר נשימה, דימום מהאף, דלקת ריאות, מערכת הנשימה: התעטשות ביתר, הפרעות

 דלקת צדר (פלאוריטיס)
  תגובה גרד, הסמקה, יובש עור, מגע דרמטיטיס, התקרחות, התפרצות אקנה, : ונספחים עורהפרעות

 כוויות בעור, הפרעות בעורמוגלתית, 
  חושים: איבוד טעםהפרעות 
  אי שליטה במתן שתן, השתנת יתר, דלקת שלפוחית השתן, כאב במתן שתן, מערכת השתן: הפרעות

 דימום במערכת השתן, שינוי צבע השתןתן, אצירת שתפקוד לקוי של השלפוחית, 
  תרומבופלביטיסכלי דם: רגל עם דלקת וריד פקקתית (הפרעות( 
  :שעורה, פגם בשדה הראייה, עוויתות בעין, ראייה כפולה, גירוי בעין, הפרעות בראייה, הפרעות ראייה

 יובש עין
 רכי הנשימה העליונות, סינוסיטיס, זיהום בד ,כאוןי, חוסר מנוחה, בלבול, חוסר התמצאות, דקושי בריכוז

, עיניים מזוגגות, נציהיופגיעה בקואורד תנועות מהירותקושי בביצוע , , אובדן הכרהתנועות לא רצוניות
אובדן חלקי או מלא של קשר בחשק המיני , ירידה או עלייה היסטריה, הזיות, חולשה בצד אחד של הגוף, 

 או עלייה אובדןשיעור יתר, רכי הנשימה העליונות, , הפרשה מוגברת בדבחזה, גודש עם המציאות
עצירות, שלשול, יובש בפה, כאב בחניכיים, כאב בעת הטלת שתן, צורך  לשון מחופה (לבנה), תאבון,ב

חום, הגדלת בלוטות הדרדרות במצב הכללי, התייבשות,  ,כאבי שרירים ,צירת שתןאבהטלת שתן בלילה, 
, )[לויקוציטים] בדם לבניםתאי דם יה, לויקופניה (ירידה במספר ,  אנמלימפה, שינויים במשקל הגוף

, הגדלת כבד, עלייה )]השותפים לתגובה חיסוניתתאים [ נופילים בדםיעליה במספר אאזנופיליה (יאאז
  .באנזימי כבדזמנית 



 
 

  
 

יבה), חולשה בשרירים, חוסר שליטה בשרירים (רעד והליכה לא יצ, רפיון שרירים, האטה בתגובותישנוניות, 
ניתן  במהלך הטיפול או עם הורדת המינון.חולפות בדרך כלל די שכיחות ותופעות אלו  -, עייפותסחרחורת

  ע"י העלאה הדרגתית של המינון.באופן חלקי להימנע מתופעות אלה 
פגיעה , דיבורה פגיעה ביכולתאי הפיכות כגון: ועלולות להופיע תופעות לואו במינון גבוה בטיפול ממושך 

שיכולה להיות מלווה  , שכחה, ריצוד עיניים)רעד והליכה לא יציבהחוסר שליטה בשרירים (אורדינציה, בקו
   . ראייה כפולה ,בהתנהגות שאינה הולמת

  עלייה בתדירות ההתקפים במהלך טיפול ממושך. תתכן בסוגים מסוימים של אפילפסיה
  .ה של המינוןזהיר העלול להתרחש. ניתן להימנע על ידי התאמ דיכוי נשימתי

(כולל משקאות אלכוהוליים) וכן  הרגעה חומרי במקביל גובר במטופלים הנוטלים הסיכון .נפילות ושברים
  מאחר והתרופה פוגעת בערנות מומלץ להישמר בעת הליכה.. במטופלים קשישים

  :יה), גרד, בעיות בוושט ובקיבה, סרפדת (אורטיקרכאבי ראש, בחילות, תופעות לוואי שדווחו באופן נדיר
מיני, בעיות בזקפה, בגרות מינית החשק הבדן וגמנטציה, איפריחה, נשירת שיער זמנית, שינוי בפ

  .הליך קרישת הדם)ת(מעורבות ב טסיות הדםמוקדמת, קשיים בהחזקת שתן, ירידה במספר 
  
 צוינהשלא אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי ם הופיעה תופעת לוואי, א

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת .או הרוקח בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא
   .לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא

  :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות

  תרופה נוספת הניתנת לילד! על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל
התכשיר עלול לגרום להפרשת יתר של רוק או ליחה מדרכי הנשימה. לפיכך, יש להשגיח על נשימה  בילדים

  חופשית של הילד.
  דווחו מקרים של הקדמת הבגרות המינית. תופעה זו חולפת עם הפסקת הטיפול.

  
  דיווח על תופעות לוואי

קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול הבריאות באמצעות לחיצה על ה ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד
המפנה לטופס המקוון לדיווח על  )www.health.gov.il(שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות תרופתי" 

  או ע"י כניסה לקישור:, תופעות לוואי

http://sideeffects.health.gov.il  
  
  .   איך לאחסן את התרופה?5
של ילדים  וטווח ראייתם נע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידםמ

  .ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא
  

. תאריך התפוגה והבקבוק המופיע על גבי האריזה)  .atedexpין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (א
   .מתייחס ליום האחרון של אותו חודש

  
 תנאי אחסון:

  בטמפרטורה העולה על אין לאחסןc025.יש לאחסן את הבקבוק כשהוא ניצב ישר .  
 מיום פתיחתה.  ימים 120 ניתן להשתמש בתרופה עד 
 התרופה.כל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את ב  
  השלך באופן מתאים כל תרופה שלא נעשה בה שימוש. אין להשליך את התרופה לפח האשפה הביתי

או למי הביוב. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין לך בהן יותר צורך. צעדים אלו יעזרו להגן 
 על הסביבה.

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה 
  

  מידע נוסף.  6
  :התרופה מכילה גם ,הפעיל מרכיבה החומרנוסף על 

Peach flavor, Saccharin sodium, Brilliant Blue FCF (E133), Acetic acid glacial, Propylene 
glycol. 

  
כטיפות צלולות בצבע כחול המיועדות משווקת  ריווטרילהתרופה  כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

 . ריווטרילשל טיפות  מ"ל 10  בוואחד  . כל אריזה מכילה בקבוקלבליעה
  

 .4524079 הוד השרון, 6391 .ת.ד ,רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ :בעל הרישום וכתובתו
Basel, -La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, CH-F. Hoffmann 4070 :שם היצרן וכתובתו

Switzerlandרוש  :יצרן .S.p.A.איטליה ,     



 
 

  
 

  4524079הוד השרון  ,  6391ת.ד ,יקה (ישראל) בע"ממצבטררוש פ בעל הרישום:
  
אוגוסט בבהתאם להנחיות משרד הבריאות 2021 מאינערך בע"י משרד הבריאות  נבדק ואושרלון זה ע

2013  
  610.-31.-21476.-00 : בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות רישום התרופה פרמסס' מ
  בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.שם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח ל
  
  
  
  

 


