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 . ) 6בסעיף רט  מפוכ( ילה התרופהנוספים אשר מכאו לכל אחד מהמרכיבים ה לחומר הפעיל אתה רגיש (אלרגי)   ×
 . הנך סובל מאצירת שתן  ×
 . יות חמורההנך סובל ממחלת כל ×
 מוך).  ל ובלחץ דם נקבמש   ירידה אתה סובל ממחלת אדיסון (מחלה המאופיינת בתחושת תשישות,  ×
 הנך סובל מהיפרקלמיה (יתר אשלגן בדם).  ×
 ניקה. הנך מ ×
 אשלגן.   וטל משתנים משמרי אשלגן או תוספיהנך נ ×
 ). נוטל תרופה המכילה את החומר הפעיל אפלרנון (הניתן לטיפול באי ספיקת לבהנך  ×
 . אין להשתמש בתרופה בילדים הסובלים ממחלת כליה בינונית או חמורה ×

 
 1986 -לון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"וע

 שם רופא בלבדוקת על פי מר ה משוהתרופ
 

 "גמ TM 25אלדקטון
 טבליות מצופות 

 
  החומר הפעיל וכמותו:

  מכילה: מצופה  טבליהכל 
                      Spironolactone 25 mg מ"ג             25 ספירונולקטון 

 .  6בפרק פעילים ואלרגניים בתכשיר חומרים בלתי רשימת 
                                 

על התרופה.   מכיל מידע תמציתי עלון זה .  ופהסופו בטרם תשתמש בתרת העלון עד קרא בעיון א 
 . אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח 

 
אם נראה לך    גםלהזיק להם   . אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה עבורךתרופה זו נרשמה לטיפול 

 . דומה  מצבם הרפואיכי 
 

 התרופה? למה מיועדת  .1
 . ספיקת לב י אבלטיפול   •
   .ומיימת עם בצקת    הכבד בשחמת לטיפול   •
 

  טית:יקבוצה תרפו
 . משתנים משמרי אשלגן ספירונולקטון שייך לקבוצת תרופות הנקראות 

 
 שימוש בתרופה הלפני   .2

 אם: רופהאין להשתמש בת

 
 

 שימוש בתרופה לדות הנוגעות אזהרות מיוח
 אם: לפני הטיפול באלדקטון, ספר לרופא 

אותך באופן   ינטר יהרופא  .כבד מחלת  ץ דם או  ילדים עם יתר לחד ת כליה, במיוחהנך סובל ממחל •
 במיוחד אם אתה קשיש.  שגרתי, 

 במתן שתן.  הנך סובל מקושי  •
 אשלגן או נתרן.  : וןכג  דם ב האלקטרוליטים  להפרעות באיזון לגרום  עלולה  ה הנך סובל ממחלה  •
 . החמור ב לסובל מאי ספיקת  הנך •
 ון. הנך בהרי  •

 
ה חמורה ברמות האשלגן  ייתכן ואתה סובל מעלי  כלייתי  או כשל אם הנך חווה ירידה בתפקוד הכלייתי  !

 .  להיות קטלני ל תפקוד הלב ובמקרים קיצוניים אף  עבדם. מצב זה עלול להשפיע  
  להביא  עלול באשלגן  עשיר  ון מזת, תוספי אשלגן או ימומסו טון עם תרופות שימוש משולב באלדק !

חמורה עלולים לכלול   של היפרקלמיה ). התסמינים אשלגן בדםהברמות עלייה  ( חמורה  היפרקלמיה ל
 כאב ראש.  או בחילה, סחרחורת   שלשול,, לב לא סדיר קצב התכווצויות שרירים,  
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 תיות ין תרופת בתגובו

  תוספירשם ותרופות ללא מאחרות כולל  רופותאם אתה לוקח או לקחת לאחרונה ת
מינון של יתכן והרופא שלך ירצה להתאים את ה  .תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח

 אם אתה לוקח:  במיוחד אלדקטון.
 דיגוקסין או קרבנוקסולון  •
נזים המהפך אנגיוטסין (מעכבי  עכבי האת מתרופות לטיפול בלחץ דם גבוה כולל תכשירים מקבוצ  •

ACE( 
   מסוג משתנים ופות רת •
חומצה    ,אינדומטצין (כגון: אספירין,   (NSAIDs) סטרואידים קתיים אשר אינם תכשירים אנטי דל •

 או איבופרופן)  מיתמפנ
 תוספי אשלגן   •
 ) נגד קרישת דם תרופות ( או הפרין בעל משקל מולקולרי נמוך   הפרין •
 אנטיפירין   •
 ) ת בדם (רמות אשלגן גבוהו   היפרקלמיהללגרום עלולות ת התרופו •
 סזול לפהמתוק סו -פרים או טרימתו  טרימתופרים •

 
  אתה צפוי לקבל תרופות בו    וחאם הנך עומד לעבור נית תגובתך לנוראדרנלין.  את אלדקטון מפחית  

 הנך נוטל אלדקטון. , ספר לרופא כי להרדמה
 ון לטיפול בסרטן הערמונית באבירטרמטופל , אם אתה  ספר לרופא 

 
 שימוש בתרופה ומזון 

 . ןמזו עם  את התרופה יש ליטול 
 

   והנקה  ון הרי
תייעץ עם הרופא  לה יש   ,הריון כננת או מתהיות בהריון  שהנך עלולה לשבת וח,  מניקהאם הנך בהריון, 

 לפני נטילת תרופה זו.  
 

 נך מניקה. אין להשתמש בתרופה כאשר ה
וקך  תינ רופא לגבי השימוש בתרופה. הרופא ייעץ לך לשקול שיטה חלופית להאכלתבהיוועצי 

 רופה זו. נטילת ת  פת בתקו
 

 נהיגה ושימוש במכונות  
  לנמנוםלגרום  ופה זו עלול  ש בתר השימו  . נותונות מסוכבהפעלת מכאו ברכב בנהיגה  ר היזעליך לה

 . ת מסוכנות מכונו להפעיל  או   רכבב  לנהוג  שעלולים להשפיע על יכולתך סחרחורות לו
 
 

 ? רופהכיצד תשתמש בת .3
 אינך  עם הרופא או הרוקח אם יך לבדוק א. עלופ הר להוראות  בהתאם להשתמש בתכשיר תמיד  יש

 ידי הרופא בלבד. -ל הטיפול יקבעו עהמינון ואופן  .כשיריפול בתן ואופן הטנוגע למינוב  בטוח
 

 . מזוןעם פעם ביום  יש ליטול את התרופה 
 

 קשישים 
  אתיג  הש על מנת ל, פי הצורךלם לך מינון נמוך ויעלה את המינון בהדרגה והרופא עשוי לרש

 הרצויה של התרופה.עה השפה
 

 ילדים ומתבגרים 
 . ון שיש לתת לילדינהמ פא המטפל יחשב את ם. הרוי משקל לפ  יםמחושב  לילדים  ניםמינו

 הטיפול בילדים צריך להתבצע תחת השגחת מומחה בטיפול בילדים. 
 

 ! אין לעבור על המנה המומלצת
 ידי הרופא. -עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על 

 ת עם רופא. תייעצולהפסיק את הטיפול בתרופה ללא המצב בריאותך אין שיפור בחל  ם גם א 
 

 ליעה. דע לגבי כתישה/ חצייה / ב ימאין 
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לחדר מיון של בית  לרופא או ד  פנה מי ,אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

סחרור,  , ותניישנו ושת תח לכלול התסמינים של מנת יתר עלולים  תך.יאחולים והבא אריזת התרופה  
  שלשולים  ,הקאות  או  ילות חב תה עלול לסבול מא . לולב מב ואתה עלול להרגיש התייבשות תחושת 

 . עם בליטות אדומות קטנות חופפות כאזורים שטוחים אדומים  תופענהש יחות פרו
של   ושהשינויים ברמות של נתרן ואשלגן בדם עלולים לגרום לתחושת חולשה, עקצוץ או חוסר תח 

 ת יתר. מנ ילתבנטאלה אינם נפוצים תסמינים אך   ,התכווצות שרירים ר ו/או העו
 

מועד נטילת  אלא אם  שנזכרתכיש ליטול מנה מיד  ,אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש 
   ! לפצות על מנה שנשכחה כדי  ין ליטול מנה כפולה א אך בשום אופן   ,המנה הבאה קרוב 

 
 פה תרואתה מפסיק את נטילת האם 
מתחיל להרגיש   אתהאם  , גם  לך להפסיק  מר אישלך  הרופא ש עד  אלדקטוןמיד ליטול להת וב חש

 ה מוקדם מדי, מצבך עלול להחמיר. סיק ליטול את התרופפיותר טוב. אם אתה מ
 
 

נך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם  שה  בכל פעם אין ליטול תרופות בחושך ! בדוק התווית והמנה 
 נך זקוק להם. ה
 וקח. וועץ ברופא או בריבנוגע לשימוש בתרופה, הנוספות   לותשא  ש לך י  םא
 

 ת לוואי פעותו .4
עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל   טון אלדקכל תרופה, השימוש ב בכמו 

 . למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן
 

לאחר נטילת התרופה.   אותהב ואיות הלופעמאחת מתו סובלאם אתה יש לפנות מיד לרופא 
 : חמורים עלולים להיותינים , התסמנדירות אלה ופעותלמרות שת

אדומה או סגולה  מתפשטת  פריחה  , וחיות בעור סביב השפתיים ובשאר הגוףוהופעת שלפ גרד  •
 ס ג'ונסון) נ(תסמונת סטיבוהיווצרות שלפוחיות 

,  (נמק אפידרמלי רעלני ל הגוף בכ , ותתחתונה מהשכבותהעור  השכבה העליונה של  של ות פרדיה •
toxic epidermal necrolysis ( 

עם     תרופתיתתגובה   -ר סמינים של מצב חמור יותשעלולים להיות ת(  ונפיחותבעור, חום  יחהפר •
 . ) Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, ותסמינים מערכתיים וזינופיליה  אא

 ) הבת(צ  נייםיובעגוון צהוב בעור   •
 בתפקודי הכבד  התרופה עלולה לפגוע  •
  ) או שרירים האת  לת להפעיל יכו  חוסר (שיתוק , עקצוץ  , תחושתות קטלניהי לשעלול    רלא סדיקצב לב   •

בצע בדיקות דם  הרופא י  גן בדם. אשל בוהות של ם של רמות גשעלולים להיות תסמיני נשימהקשיי 
 . יפסיק את הטיפול  יתכן והרופא אלקטרוליטים אחרים בדם. שלגן ות אר רמו על מנת לנט  תקופתיות

 
 : תופעות לוואי נוספות

 
 :אנשים)   10מתוך  1 -מ יותר  להשפיע על מאוד (עשויות  שכיחות  לוואי  תופעות

 
 בדם   אשלגן רמות גבוהות  של   •

 
 :ים)אנש 10מתוך    1עד  להשפיע על עשויות ת (שכיחו לוואי  ותתופע

 
   בלבול  •
 סחרחורות  •
 בחילה או    הקאה •
 בעור  גרד  •
 פריחה   •
 ים יבשרירים או ברגל   תוהתכווצוי  •
 ה ליהפרעה בתפקוד הכ כשל כלייתי או  •
 גברים בהשד   ת רקמתהגדל •
 (בגברים)   בשדיים כאב •
 ת חולי כלליתחושת  •
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 אנשים):   100וך מת 1עד  להשפיע על ת  יחות (עשויושכ לא  לוואי  תופעות

 
 ד בשגושים ן: כגו  שינויים בשד  •
 בדם  כגון: רמת סידן גבוהה  בגוף האלקטרוליטים ת שינויים ברמו •
 תפקוד כבד לא תקין  •
 (אורטיקריה)  פריחה מרושתת תגובה אלרגית בעור הכוללת גרד וסרפדת, •
 בנשים  שינויים במחזור  •
 (בנשים)   בשדיים כאב •

 
 ): ימיםהנתונים הקימ שכיחותן לא ניתן לקבוע תופעות שה (ידוע  אינה כיחותןלוואי שש ותתופע

 
   בדם  תאי דם לבנים  מוכה של נספירה  •
 את הסבירות לזיהומים   שמעלהמה   ,תאי דם לבנים  – שנלחמים בזיהומיםהתאים בדם ירידה במספר  •
 ו חבורות ות לדימומים אאת הסביר הדם , שמגדילה תהמסייעים בקריש  םתאי הבמספר ירידה    •
 בחשק המיני (בגברים ובנשים) ים  שינוי  •
 בבטן י נוחות א,  ת בעיכול בעיו •
 )pemphigoid(  בעור המתבטאת בשלפוחיות מלאות בנוזלעיה ב •
 ת שיער נשיר •
 שיעור יתר  •

 
סובל מתופעת   כאשר אתהאם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם הופיעה תופעת לוואי,  

 ליך להתייעץ עם הרופא. בעלון, ע  וינהצלוואי שלא 
קישור "דיווח על תופעות לוואי  על האות באמצעות לחיצה  למשרד הברי  ן לדווח על תופעות לוואינית

ת  טיפול  הבריאות  רופתי"  עקב  משרד  אתר  של  הבית  בדף  המפנה    )www.health.gov.il(שנמצא 
 , פעות לוואילדיווח על תו לטופס המקוון 

 לקישור:  סה או ע"י כני
https://sideeffects.health.gov.il/ 

 איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים   •

 מפורשת מהרופא. ראה להקאה ללא הו . אל תגרום כך תמנע הרעלהידי -ו/או תינוקות ועל
. תאריך  המופיע על גבי האריזה  exp. date)( אחרי תאריך התפוגה  שתמש בתרופה אין לה •

 גה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. התפו
 . 30ºC -מתחת לבטמפרטורה יש לאחסן את התרופה   •

 
 מידע נוסף  .6

      ה גם:נוסף על החומר הפעיל התרופה מכיל
Calcium sulphate dihydrate, Corn starch, Povidone K-30, Peppermint flavor, 
Hypromellose 5cps, Hypromellose 15cps, Opaspray M-1-6032B yellow, 
Magnesium stearate, Polyethylene glycol 400. 

 
 ת התרופה ומה תוכן האריזה:  יכיצד נרא

 טר). (בליס מגשיות  אריזת קרטון המכילה שתי 
 ות עגולות. טבלי  10כל מגשית מכילה 

 
 . 46725, הרצליה פיתוח 9בע"מ, שנקר ראל פרמצבטיקה יש אף אי  פי פייזר ם:בעל הרישו

 
 

 125.97.24826 כתי במשרד הבריאות:תרופות הממלר רישום התרופה בפנקס המספ
, התרופה מיועדת לבני שני  זאתאף על נוסח בלשון זכר. לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה 

 . המינים
 

 נחיות משרד הבריאות בהתאם לה  02/2022  ן ב כעוד
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