
 

 

 Dexmethylphenidateמג    10 -ו 5עלון מידע לתכשיר טבליות דקסמתילפנידאט  
 אגף הרוקחות, משרד הבריאות 129על פי נוהל 

  
 
 

 שם התכשיר : 
  )שם התכשיר המקורי: פוקלין(טבליות מג  5דקסמתילפנידט 

 )שם התכשיר המקורי: פוקלין(טבליות מג  10 דקסמתילפנידט

 

 שם החומר הפעיל : 

   Dexmethylphenidate דקסמתילפנידט

 

 מתן וצורת חוזק : 

 מ"ג 10או  5טבליות 

 

 התוויה: 

 .  ADHDבהפרעת קשב וריכוז ד לטיפול יועדקסמתילפנידט מ

 

 שימוש הנחיות : 

  יתאים וישנה את המינון עד להגעה בדיוק כפי שהורה הרופא. יתכן והרופא  דקסמתילפנידאטקח

  .למינון המתאים

  שעות. 4קח פעמיים ביום בהפרש של לפחות 

 .אפשר לקחת עם או בלי אוכל 

  יתכן והרופא יבצע בדיקות דם, לב ולחץ דם, במשך הטיפול. יש לעקוב אחרי גובה ומשקל

 סק אם יתגלו בעיות בבדיקות.ילדים מטופלים. יתכן והטיפול יופ

  אם אתה או ילדך נטלתם מינון מופרז של התרופה, התקשר לרופא או למרכז רפואי או לשירותי

 חירום לקבלת טיפול מידי.

  

 אזהרות: 

 :לפני התחלת הטיפול ספר לרופא על כל בעיה רפואית של המטופל או משפחתו, במיוחד אם 

 .ישנה בעיית לב מכל סוג, או לחץ דם 

 .בעיות נפשיות כגון פסיכוזות, מניה, הפרעה דו קוטבית או דיכאון 

  כיפיון, התקפי התכווצויות, או בדיקותEEG  .עם ממצאים חריגים 

 .בעיות בזרימת דם באצבעות ידיים או רגליים 

 :בשימוש בדקסמתילפנידאט וסטימולנטים אחרים דווחו מקרים של 

  קודמת.מוות פתאומי שמטופלים להם היתה בעיית לב 

 .שבץ והתקף לב במבוגרים 

 .עליה בלחץ דם ובקצב לב 

  



 

 

 

 ידועות לוואי ותופעות נגד התוויות 

 נסער או, מתוח, חרדאם ילדך מאד  דקסמתילפנידטלקחת  אין 

 אם המטופל סובל מגלאוקומה )יתר לחץ תוך עיני(, יש לו טיקים, או  דקסמתילפנידטלקחת  אין

 סינדרום טורט.

 יום האחרונים תרופה נגד דיכאון ממשפחת  14אם המטופל לקח ב  דקסמתילפנידטלקחת  אין

 . MAOI -מדכאי מונו אמין אוקסידאז 

 אם המטופל אלרגי למרכיבי התרופה. ראה רשימת מרכיבים בהמשך. דקסמתילפנידטלקחת  אין 

  אפשריות:חמורותתופעות לוואי 

 ריחה, חוםתגובה אלרגית חריפה: קשיי נשימה, קושי בבליעה, פ. 

 .עיכוב גדילה לגובה ועיכוב עליה במשקל בילדים 

 .התקפים אפילפטיים במיוחד עם ילדים עם היסטוריה של התקפים 

 .שינויים בראיה, טשטוש ראיה 

  זיקפה ממושכת וכואבת: פריאפיזם. במקרה זה יש לפנות לעזרה רפואית מידית למניעת

 נזק ממושך.

 :תופעות לוואי שכיחות 

 .כאבי בטן 

 .בחילות 

 .הפחתת תיאבון 

 .חום 

  זו איננה רשימה מלאה של תופעות הלוואי. שאל את הרופא או הרוקח בכל מקרה בו

 אתה חש בתופעת לוואי שאיננה חולפת.

 

 תנאי אכסון 
 בטוח הרחק מהישג יד של ילדים. יש לשמור את התרופה בטמפרטורה  שמור את הטבליות במקום

 מעלות. 15-30בין 

 

 עיליםמרכיבים לא פ : 

 מ"ג 5ב   D&C Yellow Lake#10צבע מאכל עמילן, לקטוז מונוהידראט, צלולוז, מגנזיום סטיארט, 

 מג אין צבע. 10בטבליות 

 

 :שם היבואן 
  import@shor.co.il, סגולה פתח תקוה.  10דראגסטור. נט בע"מ, צבי ברגמן 

 
 
 

 למידע מלא באנגלית לחץ כאן
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