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   2021  דצמבר
 ,ה/ נכבד  ת/רוקח, ה/ רופא 
 :יםהתכשיר  של לצרכן עלוןה עדכון   על  מודיעהאינובמד בע"מ  חברת

                                                        Gabapentin Inovamed 300mg  מ"ג 300באפנטין אינובמד גא 
                        Capsules 

 Gabapentin 300mg          :  הילמכ כמוסהכל 
   Gabapentin Inovamed 400mg                                                         מ"ג 400באפנטין אינובמד גא 

Capsules 
         Gabapentin 400mg   : :מכילה  כמוסהכל 

 לצרכן  בעלון ניםעדכו
----- ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 

 :הרישום  בתעודת  מאושרתש  כפי    התוויה
Epilepsy :- Gabapentin is indicated as adjunctive therapy in the treatment of partial seizures 
with and without secondary generalization in adults and adolescents ( age 12 and up ) with 
epilepsy. 
- Treatment of neuropathic pain- Gabapentin is indicated for the treatment of neuropathic pain 
in diabetic neuropathy or postherpetic neuropathy(neuralgia) in adults. 
 

 הנ"ל  רים של התכשי רכןצל העלון ון דכ י ע על    להודיע   ברצוננו
  כטקסט מידע והסרות  רה החמ –  באדום מסומנות תוספות(    לבדב  העיקריים  העדכונים  כלולים שלהלן בפירוט

 . החמרה מהווים  שאינם נוסח ועדכוני,  )חולכ(   מידע תוספת הכוללים נוספים  שינויים בוצעו, כן כמו   )מחוק
 ?פהולמה מיועדת התר.1

 אפילפסיה:
בהת נוסף  חלקיילטיפול  או  ם  קפים  מבעם  אצל  משנית  הכללה  מגילללא   ) ומתבגרים   12וגרים 

 ומעלה) עם אפילפסיה.
 כאבים נוירופתיים: 

בכאלטיפו נ ל  נ בים  או  סוכרתית  בנוירופתיה  פוסטווירופתיים  אצל     (neuralgia)ת  יהרפט -ירופתיה 
 רים. מבוג

 
וימים של המוח, באם הם  ס מ  פרכוסים שהם בתחילה מוגבלים לחלקים(  השל אפילפסי  ונותות ש בצורטיפול ל

   .)מתפשטים לחלקים אחרים של המוח או לא
שהנך מקבל   יבטיפול באפילפסיה שלך כאשר הטיפול הנוכחיע בכדי לסיאינובמד   גאבאפנטיןירשום לך  הרופא •

 .אינו מאפשר שליטה מלאה במצבך
הרפס    לאחר   )עצבינזק בע מכאב כרוני הנו(ופתי  לטיפול בכאב נויר   אינובמד גאבאפנטיןירשום לך  הרופא •

 .סוכרת במבוגרים  בעקבות עקב  או  חוגרתשלבקת 
דקירה,  חושת שריפה, כאב פועם, תחושת יריה, תחושת  חום, תתחושת    :תחושות הכאב יכולות להיות מתוארות כ

 .תחושה, תחושת "סיכות ומחטים" וכדומה סר חו התכווצויות, תחושת עקצוץ, ,כאב חד 
 
 פה  .לפני השמוש בתרו2

[…] 
 :, ספר לרופא אינובמד גאבאפנטין ב ללפני הטיפו 
 
תה אם אשלך  ספר לרופא  )כליות קתספי אי    כשללסילוק חומרי פסולת עקב (דיאליזה  בהמו   אם הנך מטופל •

 . חולשת שרירים מפתח כאב ו/או
 

 חשוב על תגובות חמורות אפשריות מידע 
יש  מרג קביל אתהובמיוחד אם במ  שריריםם או כאב ה מיד לרופא במקרים של חולשת שרירים, רגישות בשרירי נפ

לול להיות מסכן חיים ולהוביל  שע ר לא תקיןשל פירוק שרי ה, יתכן שאלה סימניםחולה או שיש לך חום גבו
צאות  שינויים בתו ויהיו   השתן שיחול שינוי בצבעשהשתן שלך יהיה חסר צבע    יתכןבנוסף,  לבעיות בכליות. 

 ). ראטין פוספוקינאז בדםק עליה ברמות(בדיקת דם  
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 : ות גובות בין תרופתית /אינטראקציות 

 .כך לרופא או לרוקח נה, ספר עלותוספי תזו ו לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשםלוקח, א אתהאם 
 :במיוחד אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה

 
. 

 גאבאפנטיןשל  לולות להגביר את ההשפעהאלה ע  -פין מור   וןגכ  האופיואידים  האופיאטיםממשפחת  תרופות
 עלול לגרום   אופיואידים ו   האופיאטים גאבאפנטין אינובמד של    זמניתנטילה בו  של ובשיל , בנוסף.  אינובמד

 . או מוות  ירידה בקצב הנשימה ,) סדציה(עייפות , לסימפטומים כגון ישנוניות
 חלק מהמרכיבים של התרופה מידע חשוב על

 . אשר הינו סוג של סוכר  טוז מונוהידראטהתרופה מכילה לק
 מ״ג לקטוז מונוהידראט.   40מ״ג מכילה   300כל כמוסה של גאבאפנטין אינובמד 
 . ״ג לקטוז מונוהידראטמ  53.3מ״ג מכילה   400כל כמוסה של גאבאפנטין אינובמד 

רופא לפני  יוועץ בה  מים, סוכרים מסויל עכלאו אינך יכול ל  ללקטוז  אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות  
 פנה לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה.   נטילת תרופה זו

 
 

 פעות לוואי ות
[…] 
 זיהומים תכופים  דלקות תכופות  •

 :  100מתוך  משתמשים  1-10 תופעות שמופיעות ב(common)    תופעות לוואי שכיחות 
[…] 

 אקנה   גרד ,עקצוץ, פריחההתנפחות הפנים, חבורות,   •
 עוויתות    התכווצויות כאב שרירים, כאב גב, כאב פרקים, •
 

 :תן אינה ידועהתופעות לוואי שדווחו לאחר שיווק התרופה ושכיחו
[…] 

   ספיקת כליות חריפה  אי חריףכשל כלייתי  •
 

נשל לצרכן  במ העלון  לפרסום  משח  של  האינטרנט  שבאתר  התרופות  האגר   http://www.healthאות  ברירד 
gov.il    מ. בע"  "י פניה לחברת אינובמדקבלו מודפס ע וניתן ל 

 ברכה ב
 יה לוי דר' עמל 

   רוקחת ממונה
 מד בע"מ נוב אי
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