6002540/02
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:תופעות לוואי נוספות

 מגשיות המכילות4 - טבליות ב56  אריזה המכילהo
 טבליות כל אחת14

 דלקת בדרכי- תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות מאד
.השתן
, חרדה, נדודי שינה- תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות
, רעד, תחושת נימול, הפרעה בשיווי משקל, כאב ראש,סחרחורת
, קשיי עיכול, עצירות, הקאות, בחילות, כאב גרון,קוצר נשימה
. חולשה ועייפות,כאב גב
 רגישות, פרכוסים- תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות
trigeminal(  החמרה בכאב עצבי בפנים,)יתר (אלרגיה
.)neuralgia

.ייתכן שלא כל סוגי האריזות ישווקו
,10  השילוח, מדיסון פארמה בע"מ:• בעל הרישום וכתובתו
 פ"ת7090 ד.ת
 אנגליה, ביוג’ן איידק בע"מ:• שם היצרן וכתובתו
:• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך
04/2015
• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד
147-80-33543-00 הבריאות
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Acorda Therapeutics, -פמפירה משווקת תחת רשיון מ
.Inc
- תחת רישיון מAcorda התרופה מיוצרת עבור
 תוך שימוש,)APIL( Alkermes Pharma Ireland Limited
Alkermes Pharma בטכנולוגית מערכת הספיגה מטריקס של
 הינו סימן מסחריMXDASTM .)MXDASTM) Ireland Limited
.)APIL( Alkermes Pharma Ireland Limited של
Acorda Therapeutics, Inc פמפירה הינה סימן מסחרי של
.

?איך לאחסן את התרופה
• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום
או תינוקות ועל ידי כך/סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו
 אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת.תמנע הרעלה
מהרופא

.תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא
.עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח

: אין להשתמש בתכשיר אםX

X Do not use this medicine if:

•
•
•

•
•

FAMPYRA® 10 mg
Prolonged-Release Tablets
Composition:
Each tablet contains:
Fampridine 10 mg
*See inactive ingredients at section 6 ("Further
information") in this leaflet

You are suffering from kidney function
problems
You are suffering or have previously
suffered from seizures
You are being treated with combined
therapy of other medicines containing
fampridine (the active ingredient of
FAMPYRA®)
You are being treated with a medicine
that contains the active ingredient
cimetidine
You are sensitive (allergic) to the
active ingredient or to any of the other
ingredients of this medicine

! Special warnings related to the use of this
medicine:
• FAMPYRA® is eliminated from the body by the
kidneys, it is therefore recommended to perform
a renal function assessment test, especially in
elderly patients who may have decreased renal
function
• If you are using a walking stick or a similar aid,
continue using it. You may feel dizzy or unstable
during the first 4-8 weeks of treatment
• Before treatment with FAMPYRA®, tell your
doctor if:
o You are pregnant or breast feeding
o You are suffering from the following
conditions:
§ Heart and/ or vascular (heart conduction
problems). Irregular heartbeat
§ Kidney/ urinary system problems
• If you tend to suffer from infections
• If you have risk factors or if you are taking
medicines that may effect your chances of
experiencing seizures

Read this package insert in its entirety before
using this medicine. This insert includes concise
information regarding this medicine. If you have any
additional questions please refer to your doctor or
pharmacist.
This medicine is intended for the use of adults (over
18 years of age).
This medicine was prescribed for the treatment of
your ailment, do not pass it to others as it may harm
them even if they seem to have a similar disease.
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INTRODUCTION:
In multiple sclerosis an inflamatory process destroys
the myelin layer arround the neurons (nerve cells)
leading to muscle weakness, rigidity and walking
difficulties. FAMPYRA® belongs to a group of
therapeutic drugs which block potassium channels,
these drugs prevent potassium from exiting the
neurons that were damaged from multiple sclerosis,
thereby improving the passage of neuronal signals
enabling improvement in walking.

Use in Children – FAMPYRA® must not be used in
children and adolescents under the age of 18.
If you are taking or have recently taken other
medicines, including nonprescription medications
and food supplements, inform your doctor or
pharmacist. It is particularly important to inform your
doctor or pharmacist if you are taking:
• Other medicines that contain fampridine (see
under "Do not use this medicine if"), drugs that
are eliminated by the kidneys, such as carvedilol,
propanolol and metformin

What is FAMPYRA® used for?
FAMPYRA® is used to improve walking in patients
with multiple sclerosis (MS) who are suffering from
difficulties in walking (EDSS 4-7)
Therapeutic group: Pyridine's isomer, Potassium
channel blocker.

Driving and operating machinery:
Make sure that you are not experiencing dizziness
before driving or operating machinery (see section
4 "Possible side effects").
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HOW TO USE THIS MEDICINE?
Always use this medicine according to physician`s
instructions. Check with your doctor or pharmacist if
you are unsure.
• The usual dose is one tablet every 12 hours.
Make sure that there is a gap of 12 hours
between one tablet and the next. Do not exceed
the recommended dose
• Swallow this medicine whole with water
• Do not suck, chew, divide, crush or dissolve
this medicine as the active ingredient must be
released from the tablet in a prolonged fashion
(this tablet is of the prolonged-release kind)
• The package of this medicine contains a
desiccant in a plastic package. Do not swallow it!
Leave it in the bottle
• After two weeks of treatment your doctor will
reassess the effectiveness of the treatment for
you
Tests and follow ups:
You may be referred by your doctor to perform a
kidney function test, before and during treatment
with this medicine.

If you forgot to take this medicine at the specified time,
do not take a double dose. Take the next dose at the usual
time and consult your doctor.
Always persist with the treatment as was
recommended to you by your doctor.
Even if you feel improvement in your health, do not
stop treatment with this medicine without consulting
your doctor or pharmacist.

.התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

•
•

 מ"ג10 פמפירה
טבליות בשחרור ממושך
:הרכב
:כל טבליה מכילה
Fampridine 10 mg
 מ"ג10 פמפרידין
 (מידע נוסף) בעלון זה6 *ראה חומרים בלתי פעילים בסעיף
 עלון.קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
, אם יש לך שאלות נוספות.זה מכיל מידע תמציתי על התרופה
.פנה אל הרופא או אל הרוקח
.) שנים18 התרופה מיועדת למבוגרים (מעל לגיל
. אל תעביר אותה לאחרים.תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך
.היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה
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:הקדמה
בטרשת נפוצה תהליך דלקתי הורס את שכבת המיילין שסביב
 נוקשות וקשיים,הנוירונים (תאי העצב) ומביא לחולשת שרירים
 פמפירה שייכת לקבוצת תרופות אשר חוסמות תעלות.בהליכה
 תרופות אלו מונעות מהאשלגן לצאת מהנוירונים,אשלגן
אשר נפגעו מהטרשת וכך משתפר מעבר הסיגנלים בנוירונים
.ומתאפשר שיפור בהליכה

:שימוש בפמפירה ומזון
. על קיבה ריקה,יש ליטול את התרופה ללא אוכל
:הריון והנקה
 יש.אין להשתמש בפמפירה כאשר הינך בהריון או מניקה
.להיוועץ ברופא אם הנך מתכננת הריון

?למה מיועדת התרופה
פמפירה מיועדת לשפר את ההליכה בחולי טרשת נפוצה
.)EDSS 4-7( הסובלים מבעיות בהליכה

:נהיגה ושימוש במכונות
שים לב שאינך סובל מסחרחורות לפני נהיגה או הפעלת מכונות
.) תופעות לוואי4 (ראה סעיף

If you stop taking this medicine its beneficial
effect will stop.
Nonconsecutive treatment may not result in the
desired effect.

. חוסם תעלות אשלגן, איזומר של פירידין:קבוצה תרפויטית

Store in the original package
• Bottle package- use within seven days from the
time the bottle has been opened
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If you have further questions regarding the use of
this medicine consult your physician or pharmacist.
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FURTHER INFORMATION:

POSSIBLE SIDE EFFECTS:
Like all medicines, using FAMPYRA® may cause
side effects in some patients. Do not be alarmed
from the list of side effects; you may not experience
any of them.
You must stop treatment and refer to your doctor
at once, if you suffer from seizures or if you suffer
from one or more of the following symptoms of
hypersensitivity: swelling of the face, mouth, lips,
throat, or tongue; redness or itching of the skin; chest
tightness or breathing difficulties.
Additional side effects:
Very common side effects- urinary tract infection.
Common side effects- sleeping difficulties, anxiety,
dizziness, headache, feeling unsteady, numbness,
tremor, shortness of breath, sore throat, feeling
sick (nausea), being sick (vomiting), constipation,
digestive difficulties, back pain, feeling weak and
tired.
Uncommon side effects- seizures, hypersensitivity
(allergy), exacerbation of face nerve pain
(trigeminal neuralgia).
Consult your physician if one of the side effects
worsens or if you suffer from side effects that have
not been mentioned in this leaflet.
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If you have accidentally taken a higher dose,
you must refer to receive medical treatment at once.
The signs of overdose include: sweating, tremor,
confusion, memory loss and seizures.
If you have taken an overdose or if a child has
accidentally swallowed from this medicine, refer to a
doctor or to a hospital`s emergency room and bring
the package of this medicine with you.

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

אם אתה לוקח או אם נטלת לאחרונה תרופות אחרות כולל
. ספר על כך לרופא או לרוקח,תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה
:במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח
• תרופות אחרות המכילות פמפרידין (ראה בסעיף "אין
להשתמש בתכשיר אם") ותרופות אשר מופרשות מהגוף
 פרופנולול ומטפורמין,ע"י הכליות כגון קרבדילול

 השימוש בפמפירה עלול לגרום לתופעות לוואי,כמו בכל תרופה
; אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.בחלק מהמשתמשים
.יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן
 אם הנך סובל,יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא
מפרכוסים או אם הינך סובל מאחד או יותר מהסימנים הבאים
; גרון או לשון, שפתיים, בפה, נפיחות בפנים:של רגישות יתר
.אדמומיות או עקצוצים בעור; לחץ בחזה או קשיי נשימה

Pregnancy and breast feeding:
Do not use FAMPYRA® if you are pregnant or breast
feeding. Consult your doctor if you are planning to
become pregnant.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק
2015 ואושר על ידו באפריל

 אין להשתמש בפמפירה בילדים ובמתבגרים-שימוש בילדים
.18 מתחת לגיל

:תופעות לוואי

Taking FAMPYRA® with food:
This medicine must be taken without food, on an
empty stomach.

Fampyra PIL 04/2015

•
•
•

:! אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה
• פמפירה מפונה מהגוף באמצעות הכליות לכן מומלץ לבצע
בדיקה להערכת התפקוד הכלייתי במיוחד בחולים מבוגרים
בהם ייתכן תפקוד כליות ירוד
 עליך,• אם אתה משתמש במקל הליכה או באביזר דומה
 הנך עשוי להרגיש סחרחורת או.להמשיך להשתמש בו
 השבועות הראשונים של הטיפול4-8 חוסר יציבות ב
: ספר לרופא אם,• לפני הטיפול בפמפירה
 הינך בהריון או מניקהo
–  הינך סובל מהבעיות הבאותo
או כלי דם (בעיות בהולכה החשמלית של/ לב ו
 פעימות לב בלתי סדירות.)הלב
מערכת השתן/ כליה
• אם יש לך נטייה לסבול מזיהומים
• אם יש לך גורמי סיכון או אם הנך נוטל תרופות העלולות
להשפיע על הסיכויים שלך לחוות פירכוסים
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 טבליות בשחרור:• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
 מצד אחד. בצורה מוארכת,)ממושך בצבע לבן שבור (אוף וייט
"A10 ":של הטבליה מופיע הכיתוב
פמפירה מגיעה באריזת בקבוקים או באריזת מגשיות
:)(בליסטרים
 בקבוקים המכילים4 - טבליות ב56  אריזה המכילהo
 טבליות כל אחד וכן חומר סופח לחות באריזה14
!פלסטית –לא לבליעה
 מגשיות2 - טבליות ב28  אריזה המכילהo
 טבליות כל אחת14 המכילות

BEFORE USING FAMPYRA®:

•

 היוועץ ברופא,אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה
.או ברוקח

:• נוסף על החומר(ים) הפעיל(ים) התרופה מכילה גם
Microcrystalline cellulose, hydroxypropyl
methylcellulose, colloidal silicon dioxide
anhydrous, magnesium stearate, opadry white
Y-1-7000

PATIENT LEAFLET IN ACCORDANCE
WITH THE PHARMACISTS REGULATIONS
)PREPARATIONS 1986)
This medicine will be dispensed with a physician`s
prescription only

•

.יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא
 אין להפסיק הטיפול בתרופה,גם אם חל שיפור במצב בריאותך
.ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח
אם אתה מפסיק את נטילת התרופה השפעתה המיטיבה
.תפוג
.טיפול לא רציף עלול לגרום לאי קבלת התוצאה הרצויה

• עבור אריזת הבקבוקים – יש להשתמש תוך שבעה ימים
מפתיחת הבקבוק
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•
•

. אין ליטול מנה כפולה,אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש
.קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא

25°C -  אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ:• תנאי אחסון
אחסן באריזה המקורית

The format of this leaflet was determined by
the Ministry of Health and its content has been
checked and approved in April 2015

הינך סובל מבעיה בתפקוד הכליה
הינך סובל בהווה או סבלת בעבר מפרכוסים
הינך מטופל בטיפול משולב עם תרופות נוספות
)המכילות פמפרידין (המרכיב הפעיל של פמפירה
הנך מטופל בתרופה המכילה את המרכיב הפעיל
סימטידין
אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה

•

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עליך לפנות מיד לקבלת
, רעידות, הזעה: הסימנים של מינון יתר כוללים.טיפול רפואי
. איבוד זיכרון ופרכוסים,בלבול
 פנה מיד,אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
.לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך

(exp. date( • אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
 תאריך. תווית/ קרטון/ בקבוק/המופיע על גבי האריזה
התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש

:מידע נוסף

:לפני שימוש בתרופה

:בדיקות ומעקב
לפני ובמהלך השימוש בתרופה יתכן והרופא יפנה אותך לבדיקת
.תפקוד כליות

• אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם
 הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.שהינך נוטל תרופה
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?כיצד תשתמש בתרופה
. שעות12 המינון המקובל הוא טבליה אחת כל
 שעות בין נטילת טבליה12 יש להקפיד על מרווח של
 אין לעבור על המנה המומלצת. לבאה אחריה
יש לבלוע את התרופה בשלמותה עם מים
 לרסק או להמיס את התרופה, לחצות, ללעוס,אין למצוץ
כיוון שעל החומר הפעיל להשתחרר מהטבליה לאורך זמן
)"(הטבליה הינה מסוג "שחרור ממושך
.אריזת התכשיר כוללת גם סופח לחות באריזת פלסטיק
אין לבלוע אותו! יש להשאירו בבקבוק
 על הרופא להעריך את יעילות,שבועיים מתחילת הטיפול
הטיפול עבורך

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל
. עליך להתייעץ עם הרופא,מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון

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

2

HOW TO STORE THIS
MEDICINE:
•

•
•

•

Avoid poisoning! This medicine and all other
medicines must be stored in a safe place out of
the reach of children and/or infants. This will help
avoid poisoning. Do not induce vomiting without
being explicitly instructed to do so by your
physician
Do not take medicines in the dark! Check the label
and dose each time you take a medicine. Wear eye
glasses if you need them
Do not use this medicine after the expiry date
(exp. date) which appears on the package/
bottle/ carton/ label. The expiry date refers to the
last day of that month
Storage conditions: store below 25°C.

•

In addition to the active ingredient this medicine
also contains:
Microcrystalline cellulose, hydroxypropyl
methylcellulose, colloidal silicon dioxide
anhydrous, magnesium stearate, opadry white
Y-1-7000
• What does this medicine look like and what does
the package contain: prolonged-release tablets,
off-white color and oval shaped with "A10"
marked on one side.
FAMPYRA® comes in bottles or blister packs:
o Package of 56 tablets, has 4 bottles, each
containing 14 tablets, as well as a desiccant
in a plastic package –not to be swallowed!
o Package of 28 tablets, has 2 blisters, each
containing 14 tablets
o Package of 56 tablets, has 4 blisters, each
containing 14 tablets
Not all pack sizes may be marketed.
• Registration holder and address: Medison
Pharma LTD, 10 Hashiloach st. P.O.B 7090,
Petach Tikva
• Manufacturer and address:
Biogen Idec LTD, UK
• The content of this leaflet was checked and
approved by the Ministry of Health in: 04/2015
• Registration number in the Ministry of health`s
national book of drugs:
147-80-33543-00
FAMPYRA™ is marketed under license from Acorda
Therapeutics, Inc. and is manufactured for Acorda
under license from Alkermes Pharma Ireland Limited
(APIL), utilizing APIL’s MatriX Drug Absorption System
(MXDAS™) technology. MXDAS™ is a trademark of
Alkermes Pharma Ireland Limited (APIL). FAMPYRA™
is a trademark of Acorda Therapeutics, Inc.
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