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עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו 1986 -
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

למיקטל טבליות מסיסות  /לעיסה  2מ"ג  5מ"ג 25 ,מ"ג 50 ,מ"ג 100 ,מ"ג  200 ,מ"ג
Lamictal Dispersible Chewable Tablets 2mg, 5mg, 25mg,50mg, 100mg, 200mg

הרכב:
כל טבליה מסיסה/לעיסה מכילה:
Lamotrigine 2mg, 5mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg

פעילות רפואית:
מבוגרים וילדים מעל גיל  12שנה  -כטיפול יחיד בלמיקטל באפילפסיה ,פרכוסים חד-צדדים ,ופרכוסים כלליים
טונים-כלוניים.
מבוגרים וילדים מעל גיל שנתיים  -כטיפול משולב באפילפסיה ,פרכוסים חד-צדדים ,ופרכוסים כלליים טונים-
כלוניים במקרים שאינם נשלטים ע"י תרופות אחרות.
למיקטל טבליות מסיסות  /לעיסה  25מ"ג 50 ,מ"ג  100 ,מ"ג  200 ,מ"ג -למניעת הפרעות במצבי הרוח בעיקר
מצבי דיכאון אצל חולים עם תסמונת דו-קוטבית ) (Bipolar disorderבמבוגרים מעל גיל .18
מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתרופה מבלי להוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך בהיריון – אין מידע מלא לגבי השימוש בלמוטריג'ין בעת הריון ולכן אין להשתמש בלמוטריג'ין
בתקופת ההריון אלא אם כן הרופא שקל את היתרונות מול הסיכון התפתחות העובר.
 שינויים פיזיולוגים בזמן הריון עלולים להשפיע על רמות הלמוטריג'ין.אם הינך מיניקה.
כאשר הינך נוטל תרופות אחרות לאפילפסיה או לתסמונת דו-קוטבית )(Bipolar disorder
כאשר הינך נוטל תרופות אחרות המכילות למוטריג'ין.
אם הינך סובל מפרקינסון
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד :הכבד ,הכליה/מערכת השתן ,מערכת הדם )כגון קרישה וכו' -
למוטריג'ין מתערב במטבוליזם הפולאט(.
איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?
השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות ולגרום לטשטוש הראיה ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב ,בהפעלת
מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ערנות .באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים
בקרבת הכביש וכדומה.
אזהרות:
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה
בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם ותפקודי כבד.
אם הרית בזמן הטיפול ,יש לפנות לרופא מיידית.
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אם הינך נוטל את התרופה לטיפול בתסמונת תסמונת דו-קוטבית ) (Bipolar disorderוהינך חש דיכאון או רצון
להזיק לעצמך פנה לרופא מיד !

תגובות בין תרופתיות:
אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת ,או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי
למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות .במיוחד ,לגבי תרופות מהקבוצות הבאות :תרופות
המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית )כגון :תרופות להרגעה ,לשינה ,פרקינסון ,אפילפסיה  -חומצה ולפרואית
פניטואין ,קרבמזפין ,פנוברביטון ופרימידון( .חומצה פולית ,גלולות למניעת הריון )יש לדווח לרופא על כל שינוי
במחזור(.
תופעות לוואי
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה ,בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי ,כגון :פריחה ,שלשול,
טשטוש ראיה ,בחילה/הקאה ,נמנום ,כאב ראש ,סחרחורת ,ראיה כפולה ,עייפות ,נדודי שינה ,רוגז/תוקפנות,
הפרעות במערכת העיכול ,דלקת בלחמית העין
תופעות לוואי המחייבות מתייחסות מיוחדת:
החמרה בהתקפים ו/או תגובות חריגות על פני העור ,התכווצויות רגישות יתר המתבטאת בחום ,בצקת בפנים
ופריחה )נדיר( פנה לרופא מיד !
סחרחורת ,חרדה ,הזיות ,בלבול
בעיות תנועתיות כמו :טיקים  ,חוסר יציבות  ,אי שליטה בשרירים  ,התרוצצות גלגל העין ורעד) :נדיר( פנה
לרופא מיד !
כאבי גב או פרקים
סימנים כחולים או דימום לא צפוי ,דלקות יותר מהרגיל )לדוגמה הצטננות( או כאבי גרון
הצהבת העור ,עקצוץ ,כאב /רגישות ביטנית.
בכל מקרה שבו הנך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה ,או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך
להתייעץ עם הרופא מיד.
תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:
על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה !
ראה)י( לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו.
מינון מקובל :
המנון יקבע באופן אינדיבידואלי ע"י הרופא המטפל בהתאם לחומרת המחלה .אין לעבור על המנה המומלצת.
למיקטל כטיפול יחיד באפילפסיה מתווה לילדים מעל גיל  12בלבד.
למיקטל כטיפול משולב באפילפסיה מתווה לילדים מעל גיל שנתיים
למיקטל בטיפול בתסמונת דו-קוטבית אינו מומלץ לטיפול בילדים מתחת גיל 18
תרופה זו אינה מומלצת לטיפול בקשישים.
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אלא אם כן מנת התרופה הבאה שלך הינה
כעבור פחות מ –  4שעות ,במקרה זה דלג על מנה זו וקח את המנה הבאה בשעה היעודה  :אך בשום אופן אין
ליטול שתי מנות ביחד !
אופן השימוש:
למיקטל טבליות מסיסות/לעיסה יש להמיס ,ללעוס או לבלוע עם מים.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?
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גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא ,ובכל מקרה הפסקת
התרופה חייבת להיעשות בהדרגה.

מנע/י הרעלה !
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע
הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד לחדר מיון של בית חולים .והבא אריזת התרופה
איתך.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפרושת מרופא !
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך; בחולה אחר)ת( היא עלולה להזיק .אל תיתן תרופה זו לקרוביך ,שכניך או
מכריך.
אין ליטול תרופות בחושך ! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה.
הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
אחסנה :במקום קריר.
גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים ,תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר ! בכל מקרה של ספק ,עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה:

למיקטל טבליות מסיסות לעיסה 2מ"ג
למיקטל טבליות מסיסות לעיסה 5מ"ג
למיקטל טבליות מסיסות לעיסה 25מ"ג
למיקטל טבליות מסיסות לעיסה  50מ"ג
למיקטל טבליות מסיסות לעיסה 100מ"ג
למיקטל טבליות מסיסות לעיסה 200מ"ג

יצרןGlaxoWellcome Operations, UK :
בעל רישוםGlaxoSmithKline (Israel) Ltd. :

00-30251-72-123
28230-90-68
28231-91-68
29558-02-113
28232-92-68
29559-02-113
כתובת:
כתובת:

Greenford, Middlesex, UB6 0H
25 Bazel St. Petah Tikva

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו בחודש מרץ 2004
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