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SATIVEX (סטיבקס) 
  

Active substances ( יםפעיל יםחומר ) 
CANNABIDIOL DRUG SUBSTANCE (CBD BDS) 

DELTA-9-TETRAHYDROCANNABINOL DRUG SUBSTANCE ( THC BDS ) 
  

OROMUCOSAL SPRAY 

  
  רוקח/ת נכבד/ה,רופא/ה, 

 2022 אפרילבעודכנו  תכשירעלונים לרופא ולצרכן של ה . 

  עדכון העלונים כולל ביטול שתיים מתוך שלוש ההתוויות שהיו מאושרות לתכשיר, עדכון הנחיות לשימוש בתכשיר ונהיגה

 בהתאם להוראות החוק במדינת ישראל, עדכוני בטיחות ועדכונים רבים נוספים.
 

  עדכוני והתוויות, שימוש בתכשיר ונהיגה ) ביטול צהוב(מסומנים ב באופן מתומצתבהודעה זו מצוינים
   .שאינם קשורים באופן ישיר לביטול התוויות הבטיחות

 תופעות הלוואי פרק בפרק משטר המינון ו שינוייםוביניהם דכונים רבים נוספים בכל פרקי העלונים ע
תעדכן עקב קשר ישיר להתוויות וסר/ה(טקסט ספציפי שההתוויות שבוטלו שקשורים באופן ישיר ל

עבור  אינם מופיעים בהודעה זו ויש לעיין בעלונים המעודכנים על מנת לראות את כלל העדכוניםשבוטלו) 
  . התכשיר

 

 עם קו תחתי בכחול שנוסף מסומן סט, טקבאדום טקסט שהוסר מסומן בקו חוצה.  

Sativex is indicated, as add-on treatment, for symptom relief in patients with moderate to severe spasticity due to 
multiple sclerosis (MS) who have not responded adequately to other medication and who demonstrate at least 20 % 
improvement in spasticity related symptoms during a four week trial of therapy. 

  העדכונים העיקריים בעלון לרופא נעשו בסעיפים הבאים:

4.1 Therapeutic indications 
 

Sativex is indicated as add-on treatment for symptom relief in patients with moderate to severe spasticity 

due to multiple sclerosis (MS) who have not responded adequately to other medication and who demonstrate 

at least 20% improvement in spasticity related symptoms during a four week trial of therapy.  
 

Sativex is indicated as adjunctive treatment for the symptomatic relief of neuropathic pain in multiple 

sclerosis (MS) in adults. 
 

The physician who elects to use Sativex for extended periods should periodically re-evaluate the long-term usefulness 

of Sativex for the individual patient. 

 

Sativex may be useful as adjunctive analgesic treatment in adult patients with advanced cancer who 

experience moderate to severe pain during the highest tolerated dose of strong opioid therapy for persistent 

background pain. 

 

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction 
Potential for Sativex to affect other drugs/medicines 

 In vitro, Sativex was observed to be a reversible inhibitor of CYP3A4, 1A2, 2B6, 2C9 and 2C19 at 

concentrations far in excess of those likely to be achieved clinically. In vitro investigations also 

demonstrated that Sativex had the potential for time dependent inhibition of CYP3A4 at clinically relevant 

concentrations. The rate of the inactivation of the CYP3A4 enzyme is expected to be rapid. 

Co-administration of Sativex with other CYP3A4 substrates may result in an increase in plasma 

concentration of the concomitant drug. A review of the dosing regimen of such medication is advised. 
 

An in vitro, CYP induction study data indicated that plasma concentrations of THC and CBD arising from 

clinical doses of Sativex, could be sufficient to cause induction of CYP1A2, 2B6 and CYP3A4 at the mRNA 

  המאושר לתכשיר: ההתוויה נוסח להלן



 

  

level. Co-administration of Sativex with other drugs that are metabolised through these cytochrome P-450 

enzymes may accelerate the metabolism and reduce the activity of these other drugs such as coumarins, 

statins, beta-blockers and corticosteroids. When sensitive CYP substrates are co-administered with Sativex, 

review of their dosing regimen is advised.  
 

UGT enzymes  

In an in vitro study Sativex was found to inhibit the UGT enzymes UGT1A9 and UGT2B7 at concentrations 

that could be achieved in the clinic. Care should be taken when prescribing Sativex with concomitant 

medications which are solely metabolised by both or either of these UGTs (e.g. Propofol and certain 

antivirals). Patients with genetic glucuronidation disorders (e.g. Gilbert's disease) may exhibit increased 

serum concentrations of bilirubin and must be treated with caution when Sativex is co-administered. 

(…) 

Cytochrome P-450 enzyme inhibition 

(…) 

Concomitant treatment of Sativex (4 sprays) with the CYP2C9 inhibitor fluconazole (200 mg capsule) 

resulted in an increase in mean THC Cmax of 22 % and mean AUC of 32 %. Exposure to the metabolite 11-

OH-THC also increased by approximately 2.1-fold and 2.5-fold for Cmax and AUC respectively, indicating 

that fluconazole may inhibit its subsequent metabolism. The Cmax of CBD also increased by approximately 

40 % but there was no significant change in AUC. There was no significant change in exposure to 7-OH-

CBD either although an increase in the minor circulating metabolite of CBD, 6-OH CBD was noted (by up 

to 2.2-fold based on Cmax and AUC) .The clinical relevance of this drug-drug interaction is not fully 

understood, however care should be taken when co-administering Sativex with potent CYP2C9 inhibitors as 

it may lead to an increase in exposure to THC, CBD and their metabolites. 

(…) 

Hormonal contraceptives  

Sativex has been observed to induce drug metabolizing enzymes and transporters in vitro.  

Sativex may reduce the effectiveness of systemically acting hormonal contraceptives, and therefore women 

using systemically acting hormonal contraceptives should add an additional second barrier method. 

 

4.6 Fertility, pregnancy and lactation 

(…) 

Patients on hormonal contraceptives should be advised to use an additional alternative, nonhormonal/ 

reliable barrier method of birth control during Sativex therapy. 

 

4.7 Effects on ability to drive and use machines 

(…) 

This medicine can impair cognitive function and can affect a patient’s ability to drive safely. 

Therefore according to the Israeli transport regulations and the narcotics ordinance, driving is 

forbidden during Sativex use 

 

 

  העדכונים העיקריים בעלון לצרכן נעשו בסעיפים הבאים: 

 ?למה מיועדת התרופה .1

 ),MS( , שלאנפוצה טרשת בשל חמורהקשה עד מתונהבינונית ברמה )ספסטיות( שרירים נוקשות עם בחולים תסמינים להקלת

 טיפול בזמן ספסטיות של בתסמינים 20%בשיעור של לפחות  קליני שיפור ומציגים אחרים לטיפולים מספקת במידה מגיבים שאינם

  שבועות).  4 הנמשךהאורך( ראשוני טיפולניסיון  במהלך הקשורים לספסטיות

 במבוגרים נפוצה טרשת בחולי נוירופטי (כאב הנגרם כתוצאה מפגיעה בעצב) כאב של תסמינים להקלת נוסף כטיפול. 

 טיפול למרות קשה עד בינונית מכאבים ברמה וסובלים מתקדם בסרטן החולים מבוגרים נוסף לשיכוך כאבים בחולים כטיפול 

   מרבי. במינון חזקות אופיאטיות בתרופות

  



 

  

  פני שימוש בתרופהל .2

(...)  

  בתרופה לשימוש הנוגעות מיוחדות אזהרות

 לפני הטיפול בסטיבקס ספר לרופא אם : 

(...) 

 או  מאוזן כראוינשלט היטבהתקף לב בעבר, לחץ דם גבוה שאינו , תעוקת חזה: כגון חמורה דם וכליסובל ממחלת לב  אתה
נדרשת זהירות במהלך שינויים בדופק ובלחץ הדם נצפו לאחר תחילת הטיפול, לכן הדופק שלך. הלב או  בקצבעם קצבבעיה 

בפעימות חמורות. דם וכלי לב הסובלים ממחלות בחולים מומלץ אינו בסטיבקס התאמת המינון (תקופת הטיטרציה). הטיפול
  .הלב

  

  תרופות אחרות וסטיבקס

(...)  

 .(כגון פניטואין, פנובארביטאל, קארבאמאזפין) תרופות לטיפול באפילפסיה או בכאב עצבי 

 כולסטרול גבוהה (הידועות כסטטינים; לדוגמה אטורבסטטין או סימבסטטין) תרופות לטיפול ברמת 

 (כגון איטראקונאזול, פלוקונאזול וקטוקונאזול) תרופות לטיפול בזיהומים פטרייתיים 

 תרופות לטיפול בזיהום ב- HIV  (לדוגמה ריטונביר) 

  (הידועות כקומרינים; לדוגמה וארפרין) תרופות לדילול דם 

  לטיפול בבעיות לב (הידועות כחוסמי בטא, לדוגמה ביסופרולול, פרופראנולול)תרופות 

 (כגון הידרוקורטיזון, בקלומתאזון, פרדניזולון) קורטיקוסטרואידים המשמשים לטיפול בדלקת 

  ,תרופות הורמונליות מסוימות המשמשות למניעת היריון או לטיפול בסוגי סרטן מסוימים (כגון אתינילאסטרדיול
 ורגסטרל או דידרוגסטרון)לבונ

 (כגון פרופופול) תרופות הרדמה הניתנות לפני ניתוח, תרופות להרפיית שרירים לפני ניתוח   

  

  )נשים וגברים( מניעה ואמצעי הנקה, היריוןהריון

(...) 

  אופן סטיבקס עשוי להשפיע על  .לך על כך המליץהורהאלא אם הרופא , היריוןההריוןאין להשתמש בסטיבקס במהלך
הפעולה של אמצעי מניעה הורמונליים, כגון "גלולות" או שתלים למניעת היריון. משמעות הדבר היא שעלייך להשתמש 

  באמצעי מניעה נוסף.

אמין כגון קונדום, דיאפרגמה ובמשך שלושה בסטיבקס הטיפול בזמן הריון נגד יעיליםעל נשים וגברים להשתמש באמצעי מניעה 
 הפסקת לאחרלפחות חודשים  3במשך לפחות  השימוש בתרופה זו. עליכם להמשיך להשתמש באמצעי מניעהאו כובעון במהלך 

  .הטיפול

  

  נהיגה ושימוש במכונות

(...)  

  ת.  סחרחוראו ל לישנוניותהתרופה יכולה להשפיע על היכולת לנהוג מאחר שהיא עלולה לגרום 

     המסוכנים, נהיגה אסורה במהלך שימוש בסטיבקס.על פי תקנות התעבורה הישראליות ופקודת הסמים 

  
 

  

 מאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות. נשלחו למשרד הבריאות לצורך העלאתם ל ולצרכן לרופא ניםהעלו  

 לבעל הרישום: ישירה  הידי פני על יםמודפס נים אלהעלו לקבל ניתן  
  .03-9373737, טלפון: 4917001 תקווהפתח , 7063ת.ד. , 6 השילוח, רח' בע"מסיינטיפיק ם ניאופר

   בברכה,

   רוקח ממונה -עוז וולך 


