
 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

 רזין כמוסות 
15 מ"ג/כמוסה

כל כמוסה מכילה:
פנטרמין )רזינאט( 15 מ"ג

Phentermine (as resinate) 15 mg
לחומרים בלתי פעילים - ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש 
בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. 
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או 
אל הרוקח. תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר 
אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם 

נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת 

לגיל 16.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל למבוגרים 

מעל גיל 65.
למה מיועדת התרופה?  .1

רזין מיועד לטיפול בהשמנת יתר חמורה אשר אינה 
מגיבה לטיפול דיאטתי מתאים - נדרש אינדקס 

.30 kg/m2 מסת גוף מינימלי
הטיפול יעשה בפיקוח רפואי ויהיה מבוסס בין היתר 
על שינוי באורח החיים, פעילות גופנית, דיאטה 

מבוקרת, תמיכה התנהגותית וכדומה.
קבוצה תרפויטית: קבוצת תכשירים להרזיה 

הפועלים דרך מערכת העצבים המרכזית.
לפני השימוש ברזין  .2

אין להשתמש בתרופה אם:  
הנך בהריון או מניקה.  •

ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או   •
לחומרים מקבוצת אמינים סימפטומימטים - 

.Sympathomimetic amines
הנך נוטל מעכבי מונואמין אוקסידאז )לטיפול   •
מתום  שבועיים  חלפו  טרם  או  בדכאון( 

הטיפול.
ו/או  סמים  לצריכת  התמכרת  בעברך   •

אלכוהול.
יש לך היסטוריה של מחלות פסיכיאטריות   •
לרבות אנורקסיה נרבוזה ודיכאון או הנך סובל 

מחרדה המלווה במצבי אי שקט.
הנך לוקה במחלת לב חמורה הכוללת הפרעות   •
בקצב הלב, בבעיות לב )מום בשסתומי הלב או 
איוושות(, ביתר לחץ דם בינוני עד קשה, ביתר 
לחץ דם ריאתי ובמחלות בכלי הדם )לדוגמא: 

טרשת עורקים, מחלה בכלי דם במוח(.
)גלאוקומה(,  עיני  תוך  מלחץ  סובל  הנך   •

מפעילות יתר של בלוטת התריס.
אין להשתמש בתרופה בשילוב עם תרופות   •

אחרות להרזיה.

לשימוש  הנוגעות  מיוחדות  אזהרות 
בתרופה:

ניתן להשתמש ברזין לתקופה של עד 3 חודשי 
טיפול.

הדרגתית  להיות  צריכה  במשקל  הירידה 
ומבוקרת.

שימוש ממושך עלול לגרום לתלות. אין לעבור 
על המנה המומלצת גם אם לא ניכרת ירידה 
במשקל/המשך ירידה במשקל. במצבים מעין 

אלה יש לפנות מיד לרופא המטפל.
יש להיוועץ ברופא, אם הנך סובל או סבלת   

בעבר מ:
בעיות  זה  ובכלל  דם  כלי  ו/או  לב  מחלות   •
במסתמים, יתר לחץ דם )יתכן ויופר איזון ערכי 

לחץ הדם בימים הראשונים לטיפול ברזין(
מחלה במערכת העצבים )פסיכוזות בעיקר   •

סכיזופרניה(
סוכרת  •

עצבנות יתר  •
אפילפסיה  •

מחלת נפש  •
הפרעות שינה  •

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה,   
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם 
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. 
במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה 

לוקח:
העצבים  מערכת  על  המשפיעות  תרופות   •
)כגון: תרופות להרגעה, לשינה,  המרכזית 

לדיכאון, לפרקינסון, לאפילפסיה(
תרופות להורדת לחץ דם  •

תרופות נגד שיעול והצטננות  •
תרופות נגד אסתמה  •

תרופות להרדמה באינהלציה )בעיקר הלוטן(   •
או הרדמה מקומית

הורמוני בלוטת התריס  •
אינסולין ותרופות אחרות להורדת רמת הסוכר   •
הניתנות דרך הפה - יתכן צורך בהתאמה 

מחודשת של המינון
תרופות ארגוטמיניות לטיפול במיגרנה  •

תרופות אחרות להורדת משקל  •
הבטיחות והיעילות של טיפול משולב באמצעות 
פנטרמין ותכשירים אחרים לירידה במשקל, כולל 
מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין, לא נבדקו. 
ולכן, מתן משולב עם תכשיר אחר להרזיה אינו 

מומלץ.
שימוש בתרופה ומזון  

יש ליטול את התכשיר לפני ארוחת בוקר, 1-2 
שעות לאחר ארוחת בוקר או 10-14 שעות לפני 

השינה.
שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול  

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת 
הטיפול עם התרופה. אלכוהול עלול להגביר את 
תופעות הלוואי של מערכת העצבים המרכזית 

כגון: סחרחורת ובלבול.
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הריון והנקה  
אסור להשתמש בתרופה כאשר הנך בהריון או 

מניקה.
נהיגה ושימוש במכונות  

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות 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.
של  מהמרכיבים  חלק  על  חשוב  מידע   

התרופה
התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל 

אנשים הרגישים ללקטוז.
כל כמוסה של רזין מכילה 82.20 מ"ג לקטוז.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. 
המינון המקובל בדרך כלל הוא: כמוסה אחת לפני 
ארוחת בוקר או שעה עד שעתיים לאחר ארוחת 

בוקר או 10-14 שעות לפני השינה.
יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

אין לעבור על המנה המומלצת.
אסור לפתוח ולפזר את תוכן הכמוסה.

ניתן להשתמש ברזין לתקופה של עד 3 חודשי 
טיפול.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר יכולים להופיע 
הסימנים הבאים: אופוריה, עצבנות, אי שקט, 
רעד, התכווציות שרירים ופעילות מוגברת של 
הרפלקסים )היפר רפלקסיה(, נשימות מהירות, 
בלבול, הזיות, תוקפנות, חרדה, עייפות, דיכאון, 
הפרעות בקצב הלב, עליה או ירידה בלחץ דם, 
בחילות, הקאות, שלשולים, התכווצויות וכאבי 

בטן, פרכוסים ותרדמת.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן 
התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית 

חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין 
ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן 

הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק 
את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא 

או הרוקח.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים 

אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, 

היוועץ ברופא או ברוקח.
תופעות לוואי  .4

כמו בכל תרופה, השימוש ברזין עלול לגרום 
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל 
למקרא תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף 

אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא 
אם הנך חש באחת מתופעות הלוואי הבאות:

סימפטומים האופיינים להתקף לב, שבץ, תעוקת לב, 
אוטם בשריר הלב, הכוללים בין היתר: קצב לב מואץ 
ו/או בלתי סדיר, עליה בלחץ הדם, כאבים בחזה, 
קוצר/קושי נשימה )נדיר(, תעוקת חזה, עילפון, 
בצקת בגפיים תחתונות )נדיר(, בצקת בפנים או 

אם אינך יכול לבצע פעילות גופנית כבעבר.
יש להודיע לרופא באופן מיידי אם הנך חש באחת 

מהתופעות הלוואי הבאות:
איבוד פתאומי או מהיר של משקל, יובש בפה, 
טעם לא נעים, קשיים במתן שתן, פריחה בעור, 

אימפוטנציה, שינויים בחשק המיני.
יש להודיע לרופא אם הנך חש באחת מתופעות 

הלוואי הבאות או אם הן מטרידות אותך:
מנוחה,  חוסר  בשינה,  הפרעות  יתר,  ערנות 
סחרחורת, מצב רוח מרומם או ירוד, רעד, כאב 
ראש, שלשול או עצירות, טעם רע, בחילות, 
הקאות, עצבנות, בלבול, דכאון, כאב גרון, חום, 

התכוצויות בבטן.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר 
אתה סובל מתופעות לוואי שלא הוזכרו בעלון, 

עליך להתייעץ עם הרופא.
איך לאחסן את התרופה?  .5

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש   •
לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים 
ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום 

להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה   •
)exp. date( המופיע על גבי האריזה. תאריך 
התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

.25°C -יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ  •
אחסן באריזה המקורית.  •

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose, Acacia, Sucrose, Magnesium 
Stearate, Maize Starch, Erythrosin, Indigo 
Carmine, Black Iron Oxide, Titanium Dioxide, 
Red Iron Oxide, Yellow Iron Oxide, Gelatin.
כמוסה של רזין גופה כתום אטום וראשה סגול 
אטום והיא מכילה אבקה בגוון שמנת עם כדוריות 
חומות כהות. כל אריזה מכילה בליסטרים של 10 
כמוסות. כמות הכמוסות באריזה: 30 כמוסות.

בעל הרישום/היצרן וכתובתו: כצט תעשיות 
כימיות בע"מ, רח' הקדמה 3, קרית מלאכי.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי 
במשרד הבריאות: 584422492

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 
יולי 2014.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח 
בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני 

שני המינים.



Patient Package insert in accordance 
with the Pharmacists’ regulations 

(PreParations) – 1986
The medicine is dispensed with  

a doctor’s prescription only

razin capsules
15 mg/capsule
Each capsule contains: 
Phentermine (as resinate) 15 mg
For inactive ingredients – see section 6.
read this leaflet carefully in its entirety before 
using the medicine. This leaflet contains concise 
information about the medicine. If you have further 
questions, refer to the doctor or pharmacist. This 
medicine has been prescribed for you. Do not pass 
it on to others. It may harm them even if it seems to 
you that their medical condition is similar.
This medicine is not intended for children and 
adolescents under the age of 16. 
This medicine is not generally intended for adults 
over the age of 65. 
1. what is the medicine intended for?
Razin is intended for the treatment of severe 
obesity that does not respond to appropriate 
dietary treatment - a minimal body mass index of 
30 kg/m2 is required.
The treatment should be undertaken under medical 
supervision and should be based among other 
things on a change in lifestyle, an exercise program, 
controlled diet, behavioral support, etc. 
therapeutic group: A group of appetite suppressants 
that work via the central nervous system. 
2. Before using razin

 do not use this medicine if: 
•	 you are pregnant or breastfeeding.
•	 there is a known sensitivity to any of the 

ingredients found in the medicine or to 
substances from the sympathomimetic amines 
group.

•	 you are taking monoamine oxidase inhibitors (for 
treatment of depression) or two weeks have not 
yet passed since termination of treatment. 

•	 you have a history of drug and/or alcohol 
addiction.

•	 you have a history of psychiatric illnesses 
including anorexia nervosa and depression or 
you suffer from anxiety accompanied by periods 
of restlessness. 

•	 you suffer from a severe heart disease including 
arrhythmias, heart problems (defect of the 
heart valves or murmurs), moderate to severe 
hypertension, pulmonary hypertension and 
vascular diseases (for example: atherosclerosis, 
cerebrovascular disease).

•	 you suffer from intraocular pressure (glaucoma), 
from an overactive thyroid gland. 

•	 Do not use this medicine in combination with 
other medicines for weight loss.

special warnings regarding use of the 
medicine:
You may use Razin for a period of up to 3 months 
of treatment.
Weight loss should be gradual and controlled.
Prolonged use may cause dependence. Do not 
exceed the recommended dose even if there is no 
apparent weight loss/continued weight loss. When 
such conditions occur refer immediately to the 
attending doctor.

 consult the doctor, if you suffer or have suffered 
in the past from:
•	 heart and/or blood vessel diseases including 

defects of the valves, hypertension (blood 
pressure values may not be stable during the 
first few days of treatment with Razin)

•	 a nervous system disease (psychoses particularly 
schizophrenia)

•	 diabetes
•	 excessive nervousness
•	 epilepsy
•	mental disease
•	 sleep disturbances

 if you are taking, or have recently taken, other 
medicines including non-prescription medicines 
and nutritional supplements, tell the doctor 
or pharmacist. Especially inform the doctor or 
pharmacist if you are taking:
•	medicines that affect the central nervous 

system (e.g., tranquilizers, hypnotics, anti-
depressants, medicines for Parkinson’s disease, 
antiepileptics) 

•	 antihypertensive medicines 
•	 cough and cold medicines 
•	 antiasthmatic medicines 
•	 anesthetics by inhalation (especially halothane) 

or local anesthetics 
•	 thyroid hormones 
•	 insulin and other oral hypoglycemics - a 

readjustment of dosage may be required
•	 ergot-like medicines for treatment of migraine
•	 other medicines for weight reduction.
The safety and efficacy of combined treatment with 
phentermine and other preparations for weight loss, 
including serotonin reuptake inhibitors, have not 
been tested. Therefore, the combined administration 
with another preparation for weight loss is not 
recommended.

 use of the medicine and food
Take the preparation before breakfast, 1-2 hours 
after breakfast or 10-14 hours before bedtime. 

 use of the medicine and alcohol 
consumption
Do not drink wine or other alcoholic beverages 
during the course of treatment with the medicine. 
Alcohol may increase central nervous system side 
effects such as: dizziness and confusion.

 Pregnancy and breastfeeding
The medicine must not be used if you are pregnant 
or breastfeeding.
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 driving and use of machinery
Use of this medicine may impair alertness and 
therefore caution should be exercised when driving 
a vehicle, operating dangerous machinery and in any 
activity requiring alertness.
Children should be cautioned against bicycle riding 
or playing games near the road and the like.

 important information about some of the 
medicine’s ingredients
The preparation contains lactose and may cause 
allergy in people sensitive to lactose.
Each capsule of Razin contains 82.20 mg lactose. 
3. how should you use the medicine?
Always use according to the doctor’s instructions.
The dosage and treatment regimen will be 
determined only by the doctor. 
The usual dosage is generally: one capsule before 
breakfast or 1-2 hours after breakfast or 10-14 hours 
before bedtime. 
Swallow the medicine with a small amount of 
water. 
Do not exceed the recommended dose. 
You must not open the capsule and scatter its 
contents. 
You may use Razin for a period of up to 3 months 
of therapy. 
if you accidentally took a higher dose, the following 
symptoms may occur: euphoria, nervousness, 
restlessness, tremor, muscle spasms and overactive 
reflexes (hyperreflexia), rapid breathing, confusion, 
hallucinations, aggressiveness, anxiety, fatigue, 
depression, heart rate disturbances, an increase 
or decrease in blood pressure, nausea, vomiting, 
diarrhea, abdominal cramps and pain, convulsions 
and coma. 
If you took an overdose or if a child has accidentally 
swallowed the medicine, immediately refer to a 
doctor or proceed to a hospital emergency room 
and bring the package of the medicine with you.
if you forgot to take this medicine at the required 
time, do not take a double dose. Take the next dose 
at the usual time and consult the doctor. 
Be sure to adhere to the treatment as recommended 
by the doctor. 
Even if there is an improvement in your health, do not 
stop treatment with the medicine without consulting 
with the doctor or pharmacist. 
Do not take medicines in the dark! Check the label 
and the dose each time you take medicine. Wear 
glasses if you need them.
If you have further questions regarding use of the 
medicine, consult the doctor or pharmacist.
4. side effects
As with any medicine, use of Razin may cause side 
effects in some users. Do not be alarmed when 
reading the side effects. You may not suffer from 
any of them. 
Stop use of the medicine and immediately refer to 
the doctor if you experience any of the following 
side effects: 
Symptoms characteristic of a heart attack, stroke, 

angina pectoris, myocardial infarction, including, 
among others: accelerated and/or irregular heart 
rate, high blood pressure, chest pain, shortness of 
breath/difficulty in breathing (rare), angina pectoris, 
fainting, edema in the lower limbs (rare), facial 
edema or inability to perform physical activity as 
in the past.
Inform the doctor immediately if you experience any 
of the following side effects: 
Sudden or rapid weight loss, dry mouth, unpleasant 
taste, difficulty in urinating, skin rash, impotence, 
changes in sexual drive.
Inform the doctor if you experience any of the 
following side effects or if they are troublesome: 
Excessive alertness, sleep disturbances, 
restlessness, dizziness, elated or despondent mood, 
tremor, headache, diarrhea or constipation, a bad 
taste, nausea, vomiting, nervousness, confusion, 
depression, sore throat, fever, abdominal cramps. 
If one of the side effects worsens, or if you suffer 
from side effects not mentioned in the leaflet, consult 
with the doctor.
5. how should the medicine Be 

stored?
•	 Avoid poisoning! This medicine and any other 

medicine must be kept in a safe place out of 
the reach of children and/or infants in order to 
avoid poisoning. Do not induce vomiting unless 
explicitly instructed to do so by the doctor. 

•	 Do not use the medicine after the expiry date  
(exp. date) appearing on the package. The expiry 
date refers to the last day of that month.

•	 Store at a temperature below 25°C.
•	 Store in the original package. 
6. further information
In addition to the active ingredient, the medicine 
also contains: 
Lactose, Acacia, Sucrose, Magnesium Stearate, 
Maize Starch, Erythrosin, Indigo Carmine, Black Iron 
Oxide, Titanium Dioxide, Red Iron Oxide, Yellow Iron 
Oxide, Gelatin.

Razin capsule has an opaque orange body and an 
opaque purple top and contains a cream-colored 
powder with dark brown spheres. Each package 
contains blisters of 10 capsules. Quantity of 
capsules per package: 30 capsules.

name and address of the manufacturer and 
license holder: CTS Chemical Industries Ltd., 3 
Hakidma St., Kiryat Malachi.

Registration number of the medicine in the 
National Drug Registry of the Ministry of Health: 
584422492

This leaflet was checked and approved by the 
Ministry of Health in July 2014.




