
  ).Levothyroxine(על פנייתכם לאחרונה בנוגע לאלטרוקסין תודה 

  .היאני מבין כי ברצונכם לקבל מידע על ריסוק הטבלי

  )Israeli Summary of Product Characteristics, SPC) (1(עלון המידע הישראלי לרופא 

  .שלהלןאת המידע הרלוונטי  כולל SPC - ה, ידועכ

  מידע קליני
  התרופהואופן מתן מינון 

קו ב שאינן מסומנות תירוקסיןואין לחצות טבליות  תירוקסיןטבליות  רסקלוי צר לאעקב מחסור בנתונים 
  .ריקה קיבהעל  תירוקסיןליטול טבליות רצוי  .חצייה

  אזהרות ואמצעי זהירות
ודי תפקשל וניטור  הערכה קליניתעל מבוסס  תירוקסיןמינון מתאים של . צר אינדקס תרפויטי תירוקסיןל

 רציהטיט לבצע רשנד, יתראשונה רציהבמהלך תקופת הטיט .בדיקות מעבדהאמצעות בלוטת התריס ב
התסמינים של מינון יתר של . הימנע ממצבים של תת או יתר מינוןשל המינון ומעקב כדי ל הזהיר

 .endogenous thyrotoxicosis לש מאפיינים רביםדומים ל תירוקסין

  פרמקוקינטיקה
  ספיגה
הכמות . עם מזון ניטלבעיקר כאשר  ,ה ומשתנהמלאלאחר מתן פומי אינה  תירוקסיןה של הספיג

  .צום מצבילה בגדהנספגת 

  )2( לצרכןמידע עלון 
מומלץ ליטול . התולחצות א את הטבלייה ואיןאין לרסק . יש לבלוע את התרופה עם מעט מים. אין ללעוס

  .את התרופה על קיבה ריקה

 לנטיותוויווביואקויציבות כימית 
טבליות  ,המסמבחני ה/אולם במהלך בדיקות אנליטיות ,ל טבליות מרוסקותעספציפיים  בותיאין נתוני יצ
 ניטלותו למים מיד הודגם כי טבליות מרוסקות המוכנסותכתוצאה מכך  .ת מימיותבתמיסו התמוססו
דקות  45 ,לדוגמא( מה כימית למשך זמן מבחינה הן יציבות כנת תערובות כאלולאחר ה ישירות

ביציבות הכימית של טבליות אלטרוקסין רק תומכים שברשותנו  נתוניםה ,לכן ).בטמפרטורת החדר
  .המיועדת המנה ליטול את כל הקפידיש ל, כמו כן .לפני השימוש שירותיבמים  מרוסקותה

  שיקול דעת קליני
ידוע  ,את הטבליות רסקל ליצהאינה ממ Aspen חברתפי ש-על-שאףלציין  חשוב ,כל הנאמר לעיל לאור
שיקול הדעת ל נתונהתכשיר מהמידע המצוין בעלון הכל סטייה ו, במצבים מסוימים נוהגים לעשות כךש

מצוין בעלון מהמידע הההחלטה על מתן הטבליות בדרך שונה יש לשקול את . מטפלרופא השל ה
  .הותמשלב הנקבל את המלא יחולה הטיפול או שהסיכון של אי מתן אל מול תכשיר ה

עקביות במתן הוא ירואידיזם ול בהיפותפטישל הבטים החשובים ביותר יאחד הה, אתם מביניםכפי ש
   .התאמות נדרשות של המינון ובעקבות כך ,תריסתפקודי בלוטת ה ותבדיקביצוע סדיר של התרופה ו

  



  .אני מקווה שמידע זה הוא בעל ערך
  .דע נוסףנוכל לסייע במיאם שוב פנות ל ואל תהסס, אנא

  ,בכבוד רב

  שירות מידע רפואי

 aspenglobal@professionalinformation.co.uk :מידע רפואי אימייל

 379 828 1748 44+או ) חינםשיחת ( 832 212 1809 :ישראלברות מידע רפואי יקו ישיר לש
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