
 

 

 

 

 ה, רוקח/ת נכבד/ה, /רופא 

 :   יםשל התכשיר   ן ברצוננו להודיעך על עדכון בעלו

 מ"ג  25אבניר - ויה

 מ"ג  50אבניר - ויה

 מ"ג  100אבניר - ויה

VIA-AVENIR 25 MG 

VIA-AVENIR 50 MG 

VIA-AVENIR 100 MG 

 המרכיב הפעיל: 

SILDENAFIL ( AS CITRATE ) 

 צורת מינון: 

FILM COATED TABLETS 

 התוויה: 

Treatment of erectile dysfunction. 

 עדכונים מהותיים : 

 

 - עלון לצרכן
 עדכונים מהותיים : 

 

   ובתכשיר המקור  התאמה לנוסח העלון כפי שמצוין בנהלי וחוזרי משרד הבריאות •
 

 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה 
 לרופא אם: אבניר ספר  - לפני השימוש בתכשיר ויה

 )...( 

 אם הנך סובל או סבלת בעבר מכיב קיבה )אולקוס( או מבעיית דימומים כגון המופיליה .  •
 

 )...( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תגובות בין תרופתיות  
 

 אבניר אם אתה נוטל את התרופות הבאות: - אין להשתמש בתכשיר ויה

השילוב עם   – )פגיעה בזיקפה( לטיפול באין אונות   )מתן דרך הפה או מקומי( תרופות אחרות   •

 אבניר אסור.  -ויה

  – לטיפול בלחץ דם גבוה בכלי הדם בריאה   – ( או תרופות אחרות riociguatריאוסיגואט ) •

 אבניר אסור. -השילוב עם ויה 
 

 :תרופות  נוספות 

פרוטאז )כגון: סקוינויר, ריטונויר( מכיוון שהן עלולות   HIVתרופות לטיפול באיידס מסוג מעכבי  •

 אבניר בדם. יתכן שהרופא ירשום לך את המינון הנמוך ביותר. -להעלות את ריכוז ויה
 

 

 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:  
 התרופה מכילה נתרן: 

 מ"ג.  25אבניר -מ"ג נתרן בטבליה של ויה 0.79

 מ"ג.  50אבניר -מ"ג נתרן בטבליה של ויה 1.57

 מ"ג.  100אבניר -מ"ג נתרן בטבליה של ויה 3.15
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לא שכיחה   – תגובה אלרגית יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא במקרה של:   •

בנשימה,   פתאומיים כוללים צפצופים   איש(; התסמינים  100 מתוך 1)עשויה להשפיע על עד 

 או סחרחורת, התנפחות של העפעפיים, הפנים, השפתיים או הגרון.  קושי לנשום 
 

זקפה ממושכת ולפעמים מלווה בכאבים , דווחה לאחר שימוש בתרופה )שכיחות נדירה(.   •

 שעות, עליך לפנות לרופא מיידית.    4-אם אתה חווה זקפה הנמשכת יותר מ 
 

 : )איש 100מתוך  1השפיע על עד תופעות לוואי שאינן שכיחות )עשויות ל 

 )...( 

 ...  ,)ורטיגו( , סחרור  ירידה בתחושת מגע 

 ...  צינון, התעטשויות  וגודש באף(,  תסמינים כוללים דלקת בציפוי הפנימי באף ) 

 ... וושט )תסמינים כוללים צרבת(,-קיבה ריפלוקס  

  )...( 

 

 נוספים.  . בעלון בוצעו שינויים והחמרות   שינויים מהותיים בהודעה זו מצוינים   -לב  לתשומת 
 .   לפני השימוש בתכשירלאריזה  בעלון המצורף לעיין יש 

 

העלון נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לבעל  

 . 09-9544129הרצליה פיתוח או בטלפון  1הרישום ביואבניר בע"מ , דוד המלך 

 

 , כבוד רב ב

 קוצ'וק - שרית קיראי

 ממונה  תרוקח 


