
 

 

 

 

 

 ה, רוקח/ת נכבד/ה, /רופא 

 :   של התכשיר   ן ברצוננו להודיעך על עדכון בעלו

CLASTEON 800 MG 

 מ"ג  800קלסטאון 

 המרכיב הפעיל: 

CLODRONIC ACID ( AS DISODIUM TETRATHYDRATE  )  800 MG      

 צורת מינון: 

FILM COATED TABLETS 

 התוויה: 

Treatment of hypercalcemia due to malignancy. 

Palliative treatment of osteolysis due to malignancy. 

 

 עדכונים מהותיים : 

הפורמולציה החדשה מכילה את ח"ג הלא   –  השתנובפורמולציה ח"ג הלא פעילים  - לתשומת לב 

מרכיבי  רגישים לעשויים להיות  חולים הבהקפדה על  שימו לב  –  6המצוינים בעלון בסעיף פעילים 

 . התכשיר

 

 – עלון לרופא 

בהתאמה לתנאי  ו  באירופהלפי רפרנס העלון של התכשיר  )עלון חדש( מצורף להודעה זו העלון לרופא 

 רישום התכשיר בארץ. 

 

 - עלון לצרכן
 עדכונים מהותיים : 

 

 כיצד תשתמש בתרופה?      3 .

 

, יש ליטול  פעמיים ביוםמ"ג לנטילה   800של קלסטאון  המנה אם קיבלת הוראה לחלק את   •

את המנה הראשונה כפי שהומלץ בסעיף הקודם. את המנה השנייה יש ליטול בין הארוחות,  

יותר משעתיים אחרי האוכל ושעה לפני אכילה, שתייה )מלבד מים רגילים(,  כך שיעברו  

 . או נטילת תרופות אחרות דרך הפה  הימנע מחלב בתקופה זו

 קח את הטבליות גם אם אינך אוכל כרגע.  •
 

 .( ).. 

 

 תסמינים של מינון יתר עשויים להיות בחילות או הקאות. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 תופעות לוואי:  .4
 

 הפסק ליטול את הטבליות ופנה מיד לרופא אם מתרחש אחד מהדברים הבאים: 
 ● צפצופים או קושי בנשימה 

 ● נפיחות של הפנים, הלשון או הגרון 

 גירוד תגובות אלרגיות בעור, כגון פריחה, אדמומיות או   •
 

      (: 10,000משתמשים מתוך  1-10תופעות לוואי נדירות )שמופיעות ב 
 

שכן זאת  פנה לרופא אם אתה חווה כאב, חולשה או אי נוחות בירך, במותן או במפשעה   •

 עשויה להיות אינדיקציה מוקדמת לשבר אפשרי בעצם הירך. 
 

 לים(: חו  10,000מתוך  1-תופעות לוואי נדירות מאוד )מופיעות בפחות מ
שוחח עם הרופא שלך אם יש לך כאבי אוזניים, הפרשות מהאוזן ו/או דלקת אוזניים. אלה יכולים  ●   •

 להיות סימנים של נזק לעצם באוזן. 

 

 מידע נוסף:  .6

 

 – ( קיים שינוי בח"ג הלא פעילים - שימו לב )  נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם: 
Starch pregelatinised, microcrystalline cellulose, colloidal silica anhydrous, sodium starch 

, titanium dioxide (E171) and Talc, polyvinyl alcohol ,glycolate (type A), magnesium stearate

 macrogol (E1521) 

 

 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 


