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עלון לצרכן לם• תקנות הרוקחים
}תכשירים[ התשמ"ו

1aee

החרוףה מ~ Jווקח על ףי מר!~ח רוףא רלרד

וונלה 75 ; 37.5

טבליות
הרכב:

 111לה  :37.8נן' )' i .!1יו ,חנין'ו:,

וולפקסין  37.5מ'ג כמלח הידרוכלוריד
 l(>ri,1e s;::tltו  t:tכ( y<JrוH tוfJ. ~» lt
כמו-כן מכילה  30 :מ'ג לקט 1ז
ווגלה  :78רל טרל•ה מכילה:
){ 9 1/JIן) / b 11/ז"ג נמ 11 '1ו 111ך 1נ; i 11 '1

 igז e 37 .5 rו Ver1l1:1fi1xir

s tho hydrochloridc saltם  ino fb mgםVonlafx
כנ rו-כן כ rכ 60 :, 1'11ו· rג  11'1כ 111
קרא בעיון את העלון עד  IDIDנסרם תשתמש בתרומה.
מ 1מלץ ל  r1r1לאדם הק 1·1ב לן· לקרוא על 1ן זה על 1ן זה כזכיל
מידע חמץיחי על הח1רףה אח • ~ Jלך ~ Jאל 1ח  11סף 1ח ,ףוה אל
 l 1,1פא א lאן' 111/I 111
תר 1פה  11ורשמה לט•פ 1ל במחלתך אל תעביר א lחה לאחרים .היא
ע 11 ' 1,1 /' ,1'11 '1ו,ן'; lאכיי 1'1או 1 lוא ,1ז'ן ') ,. 11)111111'/11rJ

 .1למה מיועדת התרופה?
 iונלה , 1יא  111111)11 ,l'JI 111א lן ו lJ ,יי 111I'/ 11 Jץ ' 1)11 JIIJrl 111 111111 11
דיכא 1ן כזקב 1צת  n Noradrenaline Reuptake) SNRlaו Seroton
 torsו bוו  (lnlק1רץת חרוףות זו משמשח לטיףול ודיראון .מוגוון
ו 1טע ! 1')11ז')  'tנ  iגז ! )  IIKJ 1 11א•נ  i 111ר ;  11'11J 1 J11!JI )1)11 ,11נ ז'ו  1:,JJ1פ 1ע
על ) Iלייח רמ lח סד 1ט 1ו 1ן  ll)Iאדרולין ב  lDח.
וונלה מיועדת לטיפול במבוגרים הסובלים מדיכאון .יש חשיבות
גב 1הה לט 1פ 1ל בדיכא 1ן .ללא טיפול ,ייתכן שמצבך לא 1חל 1ף 1אפ•ל1
לע 1ל להחמיר ,כך שקשה יהיה לטפל בעתיד .התר 1פה ווגלה א•וה
מ 11עדת לט 1פ 1ל בילדים ~מתבגרים מתחת לגיל .18

 .2לפני השימוש בתרופה
!נ אין להשתמש בתרופה אם:

•
•

אתה רגיש )אלרגי( לח 1מר הפעיל אז לכל אחד מהמרכיבים

הנ 1ספ•ם אשר מכילה התר 1פה )ראה סעיף " 6מידע נ"(. 1ףם
אין להשתמש בתרופה • 11חד עם תר 1פ 1ת לט 1פ 1ל בד•כא 1ן אl
בפרק 1נס 1ן מסוג מעכבי מ 1נ 1אמין אוקסידאז )  (. MAOlsנטילת
תר 1פ 1ת מס 1ג  MAOlsיחד עם ווגלה על 1לה לגרום לת 1פע 1ת
ל  11א 1חמ 1ר 1ת  1מסכנ 1ת חיים .יש להמתין  01 1 14מעת 01 ' 0
הט 1פ 1ל ב·  1MAOlsעד התחלת הט 1פ 1ל בוונלה 1שב 1ע מעת
סיום הטיפול בוונלה  1עד התחלת הטיפול ב.MAOls -

זאהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחרופה:

 Dלפגי הטיפול בוו גלה ספר לרופא אם:

•

הנך )  01ל תר 1פ 1ת ו 1ספ 1ת אשר מעל 1ת את הם•כ  11לתסמונת
סר 1ט 1נ• 1כאשר נלקח 1ת יחד עם ווגלה )ראה סעיף  2בתת

*  ~1J1ו'ן ו 11JJ111 '1'1J 11 1\IOl ) 11ג  lו/ lJI Jן  tJן•ונ,

' הון ס 1בל מס 1כרת.
 Dמה עליך לדעת לפני נטילת זובלה:
זובלה עלולה לגר 1ח לתחו!~ת אי שקט או חוסר ירולת לשרת אl
'1עכ 11rז'ן'א ניע ! ll/J .ע  111 Jilא '1 U'Jl ~lטיפו 1111 '1 ~1' .' 1יע  l 1'1פא
אם הנך סובל ממצב זה
חו  1111/Jlא  1111 111 ' 1111מ 1 !~/' 111 1ץ א lן א,· 1111 lו
אם הון ס 1בל מדיכא 1ן  111מחרדה ,ייתכן  lיש לך מחשב 1ת על
ףגיעה עץ  1r.1ת א lהתארד lת ומקרה זה \~י לףו 1ח _)!'ב לר 1ףא אl
11נ 11נ  1'1111ט .מו J1נ' 1\.ו 1א'1ו 1ע 11 111 '1נ '1ו 1ו 1מ 1ו נ rכ tן ו  1ו 1ו  1'11נ ו 1ה, 1~ 1י
בו 1גד 1דיכא lן ,מ Dl ~ iשל 1קח זמן עד שהתר lפות מתחיל lח לפ  l)lל,
 111ן כן'ז'  11/JJ 11111 '1ע  11ו ,1אן 'Iע IJII' 11 1Ji
מ lמלץ לספר לקiרב משפחה א lחבר אם הון ס lבל מדיכא 1ן א lמחחה
 11'111,11111111 '11ווא ע 1'1ן  ,11נ 11א '1אוו 1ו 1א  1'111ע  ,1'1111111הו 1מרוי
בן 1נא  11א 1נווו  ,111א 1א uו 1ט  110אג u1מש 1J 1י 1ט נ  11וזנו 1ג 1111
מומלץ ר 1המטr 1נליח  1רוי מ1יrcנח 1ת 1הח  1עקר 1אחר 1י 11 11 1cח התרהג 1תי 1ח

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ק 1טבית )מאביה דיפרסיה(.

'

ינאון

ת1רףוח המרילות טרמiרל )תרוףה לשיורן ראריח( ,ףוטויל,
) i' 111)') ,: 111) 1)' 1אז כ•  111ז 1ץ•ן \  Tll')I IJIא r1 1'1י 1ע  1)1VJ /' 1111ן
כאבים(

 11 ,ו 1כ 111 1ו,נ rכ 11111 111 '11נ· 1111r1111כ 1אן ) 11 '111,1 '1נ vיעו.1'1
 ,תר 1פ  r11המכ 1ל 1ת מת1רן לטיפול בהתמכר  r11לאופיאסים

1

אז

לראר חריף.
'  1IJIפ 1ו, 1 1כ rני 111 '1כ rוני;'ן '1 1'11כ• 1פ '11! Jll,lll) Jllt) ll '11
מטהמ 1גל 1ב•ן בדם.
 0ו 1כ Jו•~ 1ןן ו 1גזכ 1'11ו's Wurl 1ו .Sl. ,lot11ג';  '1,1Jrו rו  1l)lו )ו 11111l)11וו
פרפוראט(, lם תמצית צמחים המשמשת לט 1פ 1ל בדיכאון.
 oתר  1~!Jך  n1ה) r.ר•ל~ח ו 1:רr 1ןנr 1Lנן )ח 1מץה אמ•ר~  nהמ 1ף 1עה
נמ  1rנ ,, 11נ נונ  1u10ו 1ע 11 111 1ו  r1נ 1 •1נו  ~• u11וז  1rנו 1 1מ  1~Jf)i!Jנ
להשראת שינה ונגד דיכא(. 1ן
 0ווו 1כ 1tונ או  1lJכ(כ 1lכ  1111lJIכ גון  r1 '11,אכ  1tן ,א ' 11א  r1אכ( 11 1, ,11אכ 11אכ  1lן
 111זיפראסיד 1ן ,המשמש 1ת לטיפול בתסמינים כג 1ן הזיות
~ JJו 1rע 1 ,, 1אייו ,א 1ו 1ו  11נ 11ו ,נ 1J 11 1111 '11אי 1ו (, 1ו rר 1נ~ 1111
ש  11א r1 ,שדנ 1ת ·1r1יגה ,מ  r1שב 1ת לא בר 1ר  ,r11הסתנה .r1
 0תר 1ףות המריל 1ת סיר  01ראמי) 1להרזיה(,

 ~>!1

ו  1וזו~ 1ו 1וונלה א J1ו 1מ 11ע 1ו  0 1/ Jי~  1/lנין'ן l U1מוננגו •ט Jll1J10

לגיל , 18בילדים ~במתבגרים מתחת לגיל  18אשר לקח 1תר 1פ 1ת
 ,IIIJlJ ,IIIIJ 11JII IJIJע'1יי  JIJ1J 1iע ,111111111,1 ll'U'J: jlJJ '1111'1 J11
מחשב 1ת א 1בדני 1ת 1ע 1ינ 1ת )בעיקר ת 1קפנ 1ת ,התנגד 1ת ~כעס( .למר 1ת
זאת ,הר 1פא 1כ 1ל לרש 1ם תר 1פה  11לח 1ל•ם מתחת לגיל  18כאשר
ה lא ח 1שב שזה לט 1בתם .אם הר 1פא רשם לך את התר 1פה הזאת
 lאתה מע 1ויי 1לש 1חח א•ת . 1פנה חזרה לר 1פא.
במט 1פל•ם מתחת לגיל  18הנ 1טלים את התר 1פה · עליך לד  11ח
לר lפא שלך אם ה 1פ 1ע 1חלק מת 1פע 1ת הל  11א 1שפ  1011א lשהן

הוחמרו .כמו-כן ,אין נתונים לגבי השפעות ארוכות טווח מהיבט
הבטיח 1ת ביחס לגדילה ,התבגר 1ת ,התפתחות קוגניטיבית
~התפתחות התנהג 1ת•ת בקב 1צת גיל זז.
Dתגובות בין-תרופתיות:
אם אתה לוקח ,אז אם לקתח לאתרוגה ,תרופות אתרזח כולל
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר על כן לרופא או
לרוקח לפגי תחילת הטיפול בוונלה כדי למנוע סיכונים או
אי יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.
במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקת:
• מעכב• מונ 1אמ•ן א 1קס•דאז ) ) (MAOlsלמשל מוקל 1במ 1ד(
המשמשים לט 1פ 1ל בד•כא 1ן א lבמחלת הפרק 1נס 1ן · אסור
ל 1ט 1ל •חד עם וונלה .ספר לר 1פא אם נטלת תר 1פ 1ת מס 1ג זה
ב·

•

14

11

1

הימים האחר נ ם .ראה מידע מפ רט בסעיף

2

בתת

סעיף 'אין להשתמש בתר 1פה אם:
תסמונת סר  101נין :תרופ 1ת מס 1ימ 1ת על 1ל 1ת לגiרם לתסמ 1נת
סר  101נ 1ן )נדיר( .ז 1הי תסמ 1נת שעל 1לה לה n1 1קטלנית ועל 1לה
לכלול תסמינים כג  11עצבנות ,בלב 1ל ,הזעה ,רפלקסים מ 1גבר 1ם,
ע • 11תזת שרירים ,רעיד lת ,עלייה בקצב הלב  lח  Dlגב lה )ראה
סעיף ' 4ת 1פע 1ת ל  11א ' 1בתת סעיף 'יש לפו 1ת לר 1פא בהקדם
האפשרי אם הנך חש באחת מהת 1פע 1ת הבא'(. lת התםמ 1נת

עלולה להתרחש בשכיחות גבוהה יותר אם הנך נוטל בו זמנית
תר 1פ 1ת נ 1ספ 1ת המשפ 1ע 1ת על מערכת העצבים .תד 1פ 1ת
העל 1ל 1ת לגר 1ם לתסמונת  11בש 1ל 1ב עם ווגלה כ 1לל 1ת:
 0תר 1פ 1ת המכ 1ל 1ת טריפטנ•ם כג 1ן תר 1פ 1ת לט 1פ 1ל במיגרנה.
' תר 1פ 1ת אחרות לט 1פ 1ל בדיכא 1ן ,למשל תר 1פ 1ת מקבוצת
 ,SNRls ·1 SSRlsנ 1גד 1דיכא 1ן טריציקליים אז ליתיום.
 0תרופות המכילות לינזוליד )אנטיביוטיקה לטיפול בזיהומים(.
 0תר 1פ 1ת המכ 1ל 1ת מ 1קל 1במ 1ד ,ס 1ג של מעכב מ 1נ 1אמי1

111
7b

l,jJ

אטאזאגאביר ,גלפינאב•ר ,ריטוגאביר ,סאקווינאביר ,א•גרינאב•ר

)  111 '11111א 1ו 1.י • 11-ו 11'1ו(1
/ iiן l/ן  iQj jjjlצ  i!/0 ,jiן  jן  1מ 1צ  jj ) 11ן  jjj ~ jא (, jjjiUjijiQJ

יש לד  11ח לרופא על כל תר 1פה ו 1ספת שהנך נ 1טל.
 Dנטילת וונלה ומזון :יש ליט 1ל וונלה עם אוכל )ראה סעיף

3

"כיצד תשתמש בתר?"(. 1הפ
 Dשימוש בתרופה וצריכת אלכוהול :אין לשת 1ת ייו 1ת אl
משקא 1ת חריפים בתק 1פת הט 1פ 1ל עם התרופה.

 Dהריון והנקה :יש להודיע לרופא אם הנך בהריון ,או ברצונך
להרות .ניתן להשתמש בוונלה רק לאחר התייעצ 1ת לגב• ס•כ 1נ 1ם
אפשריים לע 1בר עם ר lפאך.
יש ליידע את ר lפאך זאת המיילדת לגבי ש 1מ 1ש בוונלה בעת
ההריזן .וונלה על 1לה להעל 1ת סיכון ליתר לחץ דם ריאתי ביילוד
)  (PPHNמצב מסוכן ב 1הייל 1ד מכחיל 1נ 1שם במה 1ר 1ת .תסמינים
אלה מ 1פ•ע•ם בדרך כלל ב 24 -השע  n1הראש 1נ 1ת מהלידה .אם
הנך מבחינה במצב זה ,יש להתייעץ מיד עם המיילדת א lעם
רופא .סימן נ 1סף שעלול לה 1פיע בייל  llשאמ 1נטלה וונלה בזמן
ההריון הינו שהיילוד לא יאכל כראוי.
וונלה ע 1ברת לחלב אם ולכן קיים ם 1כ  11שהתר 1פה תעבור לת 1נ 1ק.
לפיכך יש להתייעץ עם הר 1פא ,על מנת להחליט אם •ש להפסיק
הנקה או להפסיק ליטול את התרופה.
 Dנהיגה ושימוש במכונות :הש 1מ 1ש בתר 1פה  11על 1ל לפגזם
בערו 1ת ועל כן מחייב זה 1ר 1ת בנהיגה ברכב ,בהפעלת מכ 1נ 1ת
מס 1כו 1ת  lבכל פעיל 1ת אחרת המחייבת ערנ 1ת.
 Dמידע חשוב על חלק מהמרכיבים של החרופה :תרופה זו
מכילה לקט 1ז הלע 1ל לגר 1ם לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקט 1ז.
כל סבליה של וונלה  37.5מכילה  30מ'ג לקט 1ז .כל סבליה של
וונלה  75מכילה  60מ"ג לקט 1ז.
 .3כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי ה 1רא 1ת הר 1פא .אם איון בט 1ח ,ה 11 1עץ

1

בר פא אז ברוקח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
אם הנך ס 1בל ממחלת כבד אז כליות ,צ  llקשר עם ר lפא,ך שכן

ייתכן 1 1

11

ר פאך •שנה את המ נ ן.

אין לעבור על המנה המומלצת.
יש לבל 1ע את התר 1פה עם מעט מים .במידת הצורך ניתן לחצ 1ת

א 1ן

1
/

111

הסוליה לףוי ה /. Jl1) 1/J
נ 1נ ~ 11ו 1; 1נ rמנu1

א lלרת / Jl
י ~J.1 11 ~Jוזמנ~
הר 1פא המטפל.
~!' ' /' 11 )1/א  ,l'Jl 1J11I llע  liו,או
א תן

 Jג lן, i .ו  JlltJiוי  J'iא lן 111 IVllltJ ,א  llll ,Jll 1l lllן  l IJI Jlll'Jמ  1 .,lג,11 1r
 1חל 1שיוויים כאלה יש לפו 1ת סיירית לר 1פא .יש להקפיד 11ל המלצה
 111כ 1 1111•rו rכ  11כ•'1יו 1ץע•וי  JIIIJlr) liן'גיז' ~ 1
יובש בפה  :י 1בש בפה דווח בשכיחות גב 1הה מא 1ד בקרב המט 1פלים
יש לחודיע מיד לרומא ,או לםנות למיון של בית חתולים חקרזב,
רזזגלה הדור על 1ל לה 11לות את הטיורן ל ~ J)lשת ולרן '!~ ,להקףיד
ע '1ו 11ג• 1נו .11 ~ 1\ J
 1תכו 1תג 1ב 1ת בין תר 1פתיות בין זובלה לתר 1פות נוספות  r1ש 1ב
תר 1פה זו 11ל 1לה להשפיע על רמת הגל 1ק 1ז בדם  lלכן אם
1
ר  1r.1חד להודיע לרזףאך אח הרך  11טל:
)  llג ו 1נ 1 ,ג'1 ,1ו  11נ~ 1עץ עו~ ו  111כ(א 11 ,ן 1כ 11, 1ו  1,JJ1ג ,1J1rו וונלה
ו  11ן
! / 101ן  Jlא ) 1/llנגן )~(J11 11l
ידר 1ש שיווי בסיוון התר 1פ 1ת לס 1פ 1ל בס 1כרת שאתה נוטל.
' הל 1פר•ד 1ל או ריספריiרן )לטיפול במצבים פסיכיאטרים(.
1~ J
18
לגיל
מתחח
זתרגריח
JI
רילדיח
~
)Jl1
 ,ו rנ  11כ•ו  1111111 ) '11 '11ונ  tא '1נ 11כ•  1 '11י 1נו '1ו 1י 1 111 ,כ 1'111rו(. 1'1 1

סעיף "תגובות בין-תר 1פת•'(. 1ת

הנך ס 1בל ממחל 1ת עיניים ,כגזן גלא 1ק 1מה מסוגים מס 11מ 1ם
)לחץ ת 1ך עיני מוגבר(.
הנך ס 1בל מיתר פעיל 1ת בל 1טת המגן )תיiראיד(.
הנך ם 1בל אז סבלת בעבר מיתר לחץ דם.
הנך ם 1בל אז סבלת בעבר ממחל 1ת לב.
הנך ם lבל מל 1ק •1בתפקוד הכבד א lהכל 11ת.
סבלת בעבר מפרכ 1סים.
סבלת מרמ  n1נמוכ  n1של נתרן בדם )היפונתדמיה(.
•ש לך נטייה לפתח חב 1ר 1ת )שטפי  Dlתת עוריים( א lלדמם
בקל 1ת )ה 1סט 1ר 1ה של בע• 1ת קרישה( ,א lאם הון נ lטל תר 1פ 1ת
העלולות להעל 1ת את הס 1כ  11לדימום ,כג  l 11ארפרין.
הנך ס 1בל מרמ 1ת גב 1ה 1ת של כ 1לםטר 1ל בדם אז מעלייה ברמ 1ת
הכ 1לסטר 1ל.
סבלת בעבר א lקרוב משפחתך סבל ממאניה או ממחלה 11

או  11כ 1י 1א'1 (MAOI \ 1כ 1יפ 11 '11

את

9L

 1,צ 1ניט נפי  l.!Jנ 11נע ע1 1

1 1 1

ו 1r11נ~ן

 1 ,יכ111r
רב 11תר
11

/ 111 ,, 1111ן  11 lע1111' 1lJ 1 , 1 l

השעות מדי .01 1
)/' ll)' 1'1 11 1)( 1) 1

או Jו 1ונו  ,11 111א;'א ך ו  11ו או r) 1ר 11ו  VJונ ~,·J

רופאן·

תחילת השףעחן המכ 1ירה של חרוףוח מק1רץת  SNf1Iעש 11ה
נ'; lא  11\)1J 1 110/ן /ן )א'~ J 1!Jl)Y,) )l /נ lע lו/ J\ 1°/19 1l) '/l1J /ן~ lו1( 1
ש lוה ממט lפל למס lפל .במידה  lלאחר מספר שב 1ע 1ת לא חל
 1Jיכ•  1 11ג rץ 1ן ,ע 1'1ן '11111 11'1ו 1כ 1א

וונלה ע'11 11ו  111ג  11ט  11ו  11פ 1~1ו 1נ'1וני וצ 11 11נ נג 1ן ע 11 1111נ 11ו  y1וu1 .

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר י ~!י להתייעץ מיד עח ר 1ףא

א/ 11 lן  .llאו  1'11111נ ) 111 ' 1111א lאו  11כ 1ע '11111ע 1'11כ 1ן ,, l')I IJl,I
פנה מיד לר 1פא רו לחדר מי  11של בית ח lלים והבא אריזת התר 1פה
איוזן .א '1וזגו , 1,1 '1111או'1'1 ,א  11,1או 11/J 11 )'1) ,וזו,ו  lכיא! )11 ' 111 11
של מינ 1ן יתר על 1ל 1ם לכל 1ל קצב לב מהיר ,שינויים ברמ  r1הערנ 1ת
) Oי  lllllJי  iת \)  lלקומה( ,ראי 1ה מ ,!JOl-;!Jl(Jת~ ףר1רס 1ח והקא iת,
אם שכחת ליסול תרומת זו בזמן הדר 1ש ~11,ליס 1ל מנה מיד כשנזכרת,
אן א  11ו 1ג 1ע  r1'11r1r11וו  1111אר 1 ,1נ'11 '1 ,1ג ע '1ו 1ג 1rו \lJ 1ו,1Jכו 1ו '111ו 11ץנ1r
לזמני הנטילה הרוילים .בש  Oiא lפן אין ליס lל שתי מו lת ביחךl

'  \IJלהתמיד וו 1Lף 1ל רףי  111ה 1ו r.לץ על ידי הiרףא.
אם אתה םםסיק את נטילת התרוטה:
א !J11 '1 11ט 1u 111פ  !J11111 '11ו 1א'1 1ו  11ר  11נ 1rנ '1'1 11א ו  11נ  11עצ  11נ עט
ר lפא ,גם אם הנך מרגיש ' lתד ט 1ב .אם דלעת ר lפאך יש להפסיק
את הטיפול ,ייתכן  1ה 1א ידריך א 1תך להוריד את המ 1נ 1ן בהדרגה
לפני הפסקת הט•פ 1ל.
ייתכנ 1ת 1פע 1ת ל  11א 1בעת הפסקת הטיפול ,בייח 1ד כאשר הטיפול
 1פן פתאומי אז כאשר יש •רירה מהירה מדי במ 1נ 1ן.
מ 1פסק בא
מטופלים מס• 1מים על 1ל 1ם לסב 1ל מת 1פע 1ת כג 1ן עייפות ,סחרח 1רת,

ףחאומי ל~! ה  ll)lו  iאו תח 1שח חמימות
פן '  ,, 1lltJII ,111ע  11צ 1ץ רו '/ 111ונ )נגעיט 'lllטיט
א  Dllא lחסרי צב!) שבדרך כלל מגחים(.
 11ו ,1 ,1'111•,1.1 1111111111111r11ו'  111ו 1א ו  11 11Jייו  r111ץ1

' ,11111111111

ראוי

 lא Vl

 >!1נווי ,11 '1י 1נש נפו• 1
' הז  11ה )iרלל הזעת לילה(
ת  111ע 1ח לוואי שכיחות:
 1 11ן• 1ר~ ןןן 1א  11ן.

' בלב 1ל ,הרגשה של וית 1ק מ 11צמ.ך אי 1כ 1לת להגיע לא 1רגזמה
ירידה רדחף המ 1רי ,ע  'iרו iת ,ורודי ~)!  llה ,חלומות חר•גיח,
 1J\.'J 1 >!1ני 1ו ,1ו ע 111 , 1ג ~Jונ נ•מ  ,'11ע 11 11 '1נח 1נ  11ו ~J1ו) 11כ 1lנ 1ג (. t
~ הפר  i\Jת ראייה כגון טשטו ~ Jראייה ,אישונים מורחבים ,חוסר יכולת
נ '11ו,עין '1ו,ע 111כ 11 11•rג rעץנ 1rכ '111 11111111עץנ 1rכ .11 •111111
' צלצ 1ל 1ם בא 1זויים  lטוטון(.
' דףיק 1ת לו חזקות.
> iע 11יי  11נ y11 11ז ט ,ו 1טמ 11ו,1
l,jJ

פיהוק.

~ ו 1! 1א  ,J\lעץ 1ן /' ll1J'/\1J ,,J\I
• עלייה בתריר 1ת מתן שתן ,ק 1ש 1במתן שתן.
• ש 1נ 1יים
בדימ Dl

אז עלייה
במחז 1ר ח 1דש• )נשים( לד 1גמה
לא סדיר ,בעיה בשפיכה א lבא lרגזמה )בגברים( ,הפרע 1ת

ח 1לשה ,עייפ lת ,צמרמ 1ר 1ת.

•

)נשים( ,ח 1סר רגש ,הרגשת ריגוש יתר ,חריקת שיניים.

פרכוסים ,תסמינים דמויי שפעת.

1

הי ועץ בר פאך.

חוסר מו 1חה א lחוסר •כ 1לת לשבת א lלעמ 1ד ללא ניע ,תו 1ע 1ת
שרירים לא רצ 1נ 11ת ,עילפ 1ן ,הפרע 1ת בק 1א 1רדינציה  1בש•11 1
המשקל ,שינוי בחוש הטעם  -פנה לרופא מיד.
הקאה דמית א lצואה שח lרה א lדמית )על 1ל 1ת להיות סימן
לדימ  Dlפנימי(.
נפיחות כללית של הע 1ר במ 11חד בפנים ,בפה ,בלש lן ,בגר 1ן אl
בידיים  lבכפזת הרגליים/ 1א lפריחה ב lלטת  lמגרדת ,נטייה לחבלות,
רגישות בחשיפה לשמש ,פריחה ,נשירת שיער חריגה.
דופק מהיר ,סחרחורת )בעיקר במעבר משכיבה לעמידה(.

אין ל 1ט 1ל תר 1פ 1ת בח 1שך! בד 1ק הת • 11ת ~המנה בכל פעם שהנך
נ 1טל תר 1פה .הרכב משקפיים אם הנך זק 1ק להם.
אם יש לך שאל 1ת נוספות בו 1גע לשימוש בתר 1פה ,ה 11 1עץ בר 1פא

•

א lבר קח.

•
• קוצר נשימה.
• עלייה במשקל• ,רירה במשקל.
• ח 1סר 1כ 1לת להטיל שתן.

 .4תופעות לוואי
כמ 1בכל תר 1פה ,השימ 1ש בוונלה על 1ל לגרום
בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא רשימת
ייתכן  lלא תסבול מאף אחת מהן.
יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי אם הנן חש באחת
מהתופעות הבאות:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

עוויתות  -פנה לרופא מיד.
ח 1סר שליטה במתן שתן.
פעיל 1ת •תר ,מחשבות רצ 1ת 11ר•דה בצ 1רך ל•ש ) 11מאויה( .פנה
לר 1פא מיד.

•

קושי בדיבור.

•

בעיות עצב 11ת )סחרח 1רת ,נימול ,קושי בתנועה ,פרכ 1ס(. 1ם

•

בעיות פסיכיאטריות כגון היפראקטיביות ותחושת אופוריה

•

ת 1פע 1ת גמילה )ראה סעיף " 3כידצ תשתמש בתר 1פה?" בתת
סעיף "אם אתה מפסיק את נטילת התר"(. 1הפ

•
06A17

ירידה ברמת טס 11ת הדם )על 1לה לגרום לחבל 1ת 1דל 1מ 1מ(, 1ם הפרע 1ת

הקש  111ת למערכת הדם )על 1ל 1ת להעל 1ת ס 1כ  11לזיהומים(.
סימנים של תגובה לארגית חריפה )כגון :קוצר נשימה ,קשיי נשימה,
פריחה ,ןפ 1ח 1ת של הפנים / 1א lשל הלשון( · פנה לר lפא מיד.
הצטבר 1ת נוזלים בגוף עקב הפרשת •תר של ה 1דמון ה·

.ADH
ירידה ברמות הנתרן בדם.

עיך n11

כ 1,1rוו 1 ,ו rנ rונ~כו1
סחרור )ורטיגו(.

'

ריאתית(

ראו רו.ון א lראו גר

•

ח llf.J

נמע 1יט ,,נננן או נ'1נ 11נ

העלזליח לר  Tlf.Jעל רעיה אף/ Jרית
פנ ~ I 111 11א (). 11

גרר l\J ,ר צהוב או עיניים צהובות ,שתן כהה ,סימנים דמויי

$

 t) ~ JעJו ,ו 1ע 1'11 '1ו '11ן.ץ 11ע ';ע  1ן ,11 /'/כןן \)11 11 111,1) ;(l)1l) 1t)l ) 1
קלים ברמ 1ת אזנימי כבד בדם.

* )(ן•ווו ) 111ז  11ו~ J 1ע 1'1ו'; 1ו' ll)'/ ~ J/' '11111 /ו 1'1 11!'/I / 11 11ן 1ו 1ע 1ו ,ג•ו!1
ופרי  r1ה קלה
* סימר 1ח ניcל ףירוק רקמת השריר )וארי ~!Jריר 1ח ףתא 1מייח,
)גי J)l ~ Jא~J J)\::'J'/111 lו 1 )1ט( ט  1Jו  l 1'1פא מ' 11
' ייצ 1ר חריג של חלב אם.
אם אחת מתופעות הל  11א• מחמירה ,א lכאשד אתה  10בל מתופעת
ל  11א• שלא ה 1זכרה בעל 1ן ,עליך להתייעץ עם הרופא.
מנע הרעלה! תר 1פה  l 11כל תר 1פה אחרת יש לשמ 1ר במק 1ם
סג 1ר מחוץ להישג ידם של ילדים/1א lת 1נזק 1ת ועל 1l 1כך תמנע
הרעלה .אל תגר 1ם להקאה ללא הוראה מפ 1רשת מהר 1פא.
אין להשתמש בתר 1פה אחרי תאריך התפוגה )(exp. date
המופיע על גבי האריזה .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון
של א  1n1ח 1דש.
יש לאחסן את התר 1פה בטמפרט 1דה מתחת ל 1 0 -במק 01

•
•
,

בעלות קו חציה מצידן האחד.
יצרן :אוניפארם בע"מ ,פארק תעשיות "מבוא כרמל"

בעל הרישום :אוניפארם בע"מ ,ת.ד 21429 .ת"א 6121301
על 1ן זה ובדק  lא lש  lע"י משרד הבר 1א 1ת בתאריך :אפריל .2015
מספר ר 1ש 1ם התרופה בפנקס התר 1פ 1ת הממלכתי במשרד

זה נ 1סח
אף זאת ,התרופה מיודעת לבני שני המינים.

~

בלש 11

זכר .על
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• kיu-'""LJ!u-9.::..iיי&ti,;.lנ~..:.,
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מידע נוסף

נ 1םף על הח 1מר הפעיל התר 1פה מכילה גם :
Microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, sodium
starch glycollate, colloidal silicon dioxide, magnesium
stearate, iron oxide red .
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה :
ווגלה אר 1זה בת 1ך מגש 11ת )בליסטר( אשר מ 1כוס 1ת לת 1ך אריזת
קרט 1ן .בכל אריזה של וונלה •ש  28טבל 11ת.
ווגלה הינן טבליות עג 1ל 1ת ,קמ 1ר 1ת משוי צידיהן ,בצבע ,llll

וונלה 129 98 30902 00 :37.5
וונלה 129 99 30901 00 :75
לשם הפשט 1ת ולהקלת הקריאה ,על 1ן

-ו\\A
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מ 1גן מא .11
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הבריאות:

תופעות ששכיחותן אינה ידועה:

בעיות בעיניים )ראייה מטושטשת ,אישונים מורחבים(.

)התרגש 1ת (.רת•

•

תופעות לוואי נדירות

שיעול ,צפצופים ,קוצר נשימה  lח  Diגב 1ה.
צואה שחורה או דם בצואה  -פנה מיד לרופא.
ע  llצה lב א lעיניים צה lב lת ,גרד אז שתן כהה )על 1ל להצביע
על דלקת כבד(.
בע• 1ת בלב )כג 1ן  llפק מהיר א lבלת• סדיר ,עלייה בלחץ דם(.

 1\V !11א ll}I lי  J)IJ1שן יו  1ט ן'א  Iצ lני J)l
* ואר חמור ר 1J,ן 1יח ,סשס 1ש א l

~  Jו 1ו'~ I /א  Oיl

ירידה ררא~יה ,תרועת

~J:

• "'1

*

זו:~_.:..

 .5איך לאחסן את התרופה?

עלייה ברמ 1ת הכ 1לסטר 1ל.
תופעות לוואי לא שכיחות
• הזיות ,הרגשה של ניתוק מהמציאות ,אי שקט ,בעיות באורגזמה

רופאך ידריך אותך לגבי ירידה הדרגתית במ 1נ 1ן .אם הנך ח  11ה
אחד אז יותר מהתסמינים הלל lא lתסמינים מדאיגים אחרים,

לת 1פע 1ת ל  11א1
ת 1פע 1ת הל  11אי.

ד 1מ 1ם מ 1גבר

בזקפה )אין א 1ו(. 1ת

•
•

'
.Tlll'J1/ITI
• סימפט 1מים של תסמ 1ות ו 11ר 1ל 1פטית ממאירה  (NMSIח 1ם
ג  ,111ו' 1 ,111'1r.ן/ .11 11'111 ll'IJ /ןץ  1'11מהיר '111'11 .או / lJ 1!1111ן LJ

*  1111ו/' 1ו !; 11 ) )111ו /ןץ\ ן' 1111 /ג ,כזו 111א/' lך  1 11 ) 111ך  ,אJן~•
על 1ל לה 1ב 1ל לעילפ 1ן ,דימ 1ם בל  r1י צפ) 11כנ 1ן חניכיים מדממות.
דח רק 1א א  lר, Jןת!\ א  lה r lכ\ Jה לא ץף 11ה של חר iרות או rכג 1עה
 Ul0 11 ,U; 1'/JJמו 1א  (tjפנו 1ו'; ~ Iא מ11
' סימפטומים של דלקת ריאות כג 1ן :שיע 1ל ,צפצ 1פ 1ם בנשימה,
 1 11 ,JJ 11נr 1, 1וו 1 1ר  1rר rג  11ו 1ער~ ע 11 '1ו 1ו ו,1א; 1וו  111'1ו) 1אא  11 1r1כ  1tן' 1ו1

תוטעות לוואי שכיחות מאוד:

•

1

)כג 1ן:

/ t)IOן ) l.1 1)1/lנג 1ן){ 1) ~ / 1~ 111 :ן/ ){) 11 ) ,11 1/ן lא  11llנצI (11 1א;' t)J1 lמ 1נ 1ט
של מ  11רכת העיכ 1ל )כנ 1ן :בחילה .הקאה ,שלש lל( )נדיר(

כאב ראש ,נדודי שינה ,סיוטים ,יובש בפה ,איבוד תיאבון ,בחילה,
שלש 1ל ,עצבנ 1ת ,ח 1סר מנ 1חה ,בלבול ,צלצולים בא 1זניים ,תח 1ש 1ת
דגדוג א lלעתים רח 1ק 1ת תח 1ש 1ת של ש lק חשמלי ,חולשה ,הזעה,

1

שת

1 11

צבנ ת

א1

1n

·דה,

ס 1 r1

רח רת,

נן J 1א iן  1\J!Jו' !JI /א ()11
ח 1סר התמצאות  1בלב 1ל שלעיתים מל  111ם בהזי 1ת )דליר(; 11ם

תח 1ש  r1פעימ 1 ,r11
 lע il

~~~-י!"~1...~..1':ו..

'  1111/JIIIJא  111 •1111וו,ו , 111ג 1ו 1א  r 1) 11 111 llנ rן '111 )1'11 •1111,1א 111
הפסקת הסיפ 1ל בוזגלח ראה סעיף  2בתת סעיף 'אזה  i"iת
מי 1חדות הווגע 1ת ל~ iימו~\ ותר'(, 1הף ח 1קףו 1ת ,ע 11 11ת .החמרה

א דם

lצ  lע

 1,1כ• 11J
,
ח 1סר מנוחה ,הז 11ת תרדמת( ,אי יציב 1ת א  101ו 1מית )כג 1ן :קצב
לו מהיר ,לחץ דח ולחי יץיר .עלייה רח 1ח הג(, 1ף ליקזייח · 11 111

דביקות ומעקב

א lהפרע 1ת בקצב הלב ,שיו lיי Dבאנזימי כבד אז ב  1Dlת הנתרן אl
 ll ,1111 '11 ltJIJ'/IJ,Iא  l'll l'Jlאן• ' lJI) 11111111 1lJtJ1111 ' 1ייו111 '1111 '1 ,
 1ד 1מ 1מים( לכן ,בתקופת הטיפול ייתכן  1ת 1פוה לבדיק 1ת רפ 1אי 1ת
'1ץ  11ן ו r.ע , 111וכזי  1111א , 111גך  11כ '11וזבלה  11111כ•ה ו r.כ 1rנ 111ו.1

מהרגיל( ,לחץ בחזה .ק 1ש 1בבליעה או בנשימה
))  ~,· J 1)11 ) 11ו ,l)l)l ) 1ו 1גו  ,11ו  1)11 )) ,1) 11 111ו 1ו ג 11 '1ך1

 ,תו1r
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eeid11ee ier1ibit11r (MI\Oli l1e111i te treet 1ieprermiee.
medicieee thet cecteic tlemcdel (cc e11cigceic), lectecyi,
t1גpoחtadtכl, f)Ct(1itiir:o, tכr poהt;גz.ot:iהt( כt(10:10 1תtכtii<:ir1orכ
ere ceerJ ee eceigee:ce).
דהtכtiit:;irios ttדat corדtrגi ה1ie11lre1eell1el1el1ee
iriicft.
1תtכtiicir10:1 t(1rגt
rהtזt1דa<Jtחכt כto triכrגt
opia1es or for severe paiה
ה1od1t::iחtכs t1דat cor1t;ג1r1 mot(1yi1כr10

biced methemegicbic ieeeie.
pro;כrגr~גti'\פJS t1דat <:oהtrגi הSt, ,Jtכh'הs
{l\ypeeecm pel\eretcm),
he1bci
do;כro&ף1tהכ,
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cetipeychetiee ecch ce cicmpi11e, eiceecpiee, qeetiepicc cr
z:iprrגsidoחc, \JsctJ to tro1גt symptoms tJ\Jt::f1 rגs haii11cir11גtiהםrז
(hec!lcg, eeci11g 01 feciicg 11ceeeietect thiege), deieeieee,
parrהגoia, 11הt:lcrגr ttדoughts, iהtrovcrsioה.

medicieee ti1et ccetci11 eibetmmiee (fer rceight
lefelm lhe deelel immedlelely, 01 קreeeed le lhe
hospittגl cmcrtחסךty rפסm,

if

yםu

suspcct

thtגt ג1סy

sro
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sufferirוg

g1 טחiחtnrהf:tioחs bchvoo\ חfcחlt גnחd
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2. BEFORE USING THE MEDICINE
נf Do not use this medicine il:
• you are sensitive (allergic) to the active ingredient or to
any of the other ingredients contained in the medicine
(see sectiסn 6: "Further informatiסn'ך.
Do not use this medicine together with monoamine oxidase
inhibitסrs (MAOls) for the treatment f סdepressiסn rס
Parkinsסn's. Taking MAOls with Venla may cause serious and
life-threatening side effects. Wait 14 days after discסntinuing
f סtreatment with MAOls before starting treatment with Venla
and one week after discontinuing treatment with Venla before
starting treatment with MAOls.
Special warnings regarding use 1 סthe medicine:
D Belore treatment with Venla, inlסrm the doctor il:
• you are taking other medicines that increase the risk of
serotסnin syndrome when taken together with Venla (see
sectiסn 2, subsection "Drug interactiסns").
• you are suffering from eye diseases, such as certain types
f סglaucסma (increased סcular pressure).
• you are suffering lrסm hyperthyroidism.
• you are suffering, or have suffered in the past, from
hypertension.
• you are suffering, or have suffered in the past, from heart
diseases.
• you are suffering from impaired liver or kidney function.
• you have suffered in the past from seizures.
• you have suffered from low blood sodium levels
(hyponatremia).
• you have a tendency to develop bruises (hematomas under
the skin) rס סt bleed easily (histסry f סcסagulatiסn prסblems),
or if you are taking medicines that may increase the risk fס
bleeding, such as warfarin.
• you are suffering frסm high blססd cholesterסl levels r סfrסm
increased cholesterסl levels.
• you or a close relative has suffered in the past from mania
r סbipסlar disorder (manic depression).
• you have a history f סaggressive behavior.
• you are suffering from diabetes.

arדd adolesceהts lJהder 18 years of age. חA iהcreased iהcideהce
of side effects, suc1ג; ד,s :גuicide aiter)זpl, suicidal i1זoug1זts aהd
hoetiiily (p1imc1iiy eggreoeieecooo, eppoeilieo cod coger) hee
been observed in children and adolescents under 18 years of
age who have taken antidepressants. Nevertheless, the doctor
may prescribe this medicine for patients under 18 years f סage
when he thinks it is lor their benefit. Refer סt the doctor again,
if he prescribed this medicine lor you and you are interested
in discussing it with him.
n וpatients under 18 years l סage who are taking this medicineinlorm your doctor il any l סthe listed side effects occur
r סworsen. n וaddition there are no long-term salety data
concerning growth, maturation, cognitive development and
behavioral development in this age group.
D Drug interactions:
lf you are taking, or have recently taken 1 other medicines 1
including non-prescription medicines and nutritional
supplements, inform the doctor or pharmacist before
commencing treatment with Venla, to avoid risks or
inefficacy arising from drug interactions.
Especially, inform the doctor or pharmacist if you are
taking:
• Monoamine oxidase inhibitors (MAOls) (e.g., moclobemide)
used to treat depression r סParkinson's disease - l!.j§
forbidden סt take together with Venla. Tel1 the doctor il you
have taken these types f סmedicines within the past 14 days.
See detailed information in section 2, subsection "D סtחס
use this medicine il".
• Serotonin syndrome: certain medicines may cause
serotonin syndrome (rare). This is a syndrome that may
be lile-threatening and may include symptoms such as
nervousness, confusion, sweating, overactive reflexes,
muscle spasms, tremor, increased heart rate and high lever
(see section 4 "Side effects", subsection "Reler סt a doctor
as ססחs as possible if you experience any l סthe fסllowing
effects"). The incidence l סthe syndrome may be higher if
you are concomitantly taking other medicines that affect the
nervous system. Medicines which may cause this syndrome
when taken concomitantly with Venla include:
o medicines that contain triptans, such as medicines for
treating migraine.
, other medicines סt treat depression, for example,
medicines lrom the SSRI, and SNRI group, tricyclic

i1ח1nםdirגtoiy.

~ kctocחםnזoln (aחמ חtifiגngal).

, heleperldcl er 1iepe1ideee (lc treet peyehietrie etetee).
• metסprolol (a beta blocker to treat high blood pressure and
heart diseases).
• atazanavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, indinavir (antiviral
medicines).
• clarithromycin, telithromycin (antibiotics).
lnform the doctor l סany other medicine you are taking.
D Taking Venla and food: Take Venla with food (see section
3 "How should you use the medicine?").
D Use of the medicine and alcohol consumption: סD not
dnnk wine r סalcסhסlic beverages during the course f סtreatment
with this medicine.
D Pregnancy and breastfeeding: lnfסrm the dסctסr if you are
pregnant, r סif you want סt becסme pregnant. Venla can סnly
be used after cסnsulting your dסctסr regarding the pסssible
risks סt the unbסrn baby.
lnfסrm your dסctor and midwife when using Venla during
pregnancy. Venla may increase the risk f סpersistent pulmסnary
hypertensiסn f סthe newbסrn (PPHN), a dangerסus cסnditiסn
in which the newbסrn becסmes blue and breathes fast. These
symptסms usually appear within the first 24 hסurs fסllסwing
birth. lf you notice this, consult the midwife or dסctסr
immediately. An additiסnal sign that can סccur סt a newbסrn
whסse mסther kססt Venla during pregnancy is that the newbסrn
does not eat properly.
Venla passes into breast milk, therefore, there is a risk that
the medicine will pass ס סחt the baby. Therefסre, cסnsult with
the doctסr סt decide whether you shסuld stסp breastfeeding
r סstop taking the medicine.
D Driving and use ol machinery: Use of this medicine may
impair alertness and therefore, requires that caution be exercised
when driving a car, operating dangerous machinery and when
engaging in any activity requiring alertness.
D lmportant information regarding some of the ingredients
ol this medicine: This medicine contains lactose that may cause
an allergy in people sensitive סt lactose. Each Venla 37.5 tablet
contains 30 mg lactose. Each Venla 75 tablet contains 60 mg
lactose.
3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?
Always use accסrding to the dסctסr's instnנctions. Consult the
doctor or pharmacist if you are uncertain.

blurred visioה,
vo1ז1iiir1g.
11 you forgot to take this medicine at the required time, take
a dose as soon as you remember, but if it is time for the next
dסse, skip the fסrgotten dסse and adhere סt the regular dסsing
schedule. Never take two doses together!
Adhere to the treatment regimen as recommended by the
doctor.
11 you stop taking this medicine:
Do not stop treatment with this medicine or lower the dosage
without cסnsulting a dסctסr, even if you feel better. lf your dסctסr
thinks you should stסp treatment, he may guide you סt lower
the dסsage gradually before stסpping treatment.
Side effects may occur upon discontinuation of the treatment,
especially when the treatment is stopped abruptly r סwhen
the decrease in the dסsage is to סrapid. Some patients may
suffer from effects such as fatigue, dizziness, headache,
insomnia, nightmares, dry mouth, loss of appetite, nausea,
diaחhea, nervousness, restlessness, confusion, ringing in the
ears, tickling sensations, or, infrequently, sensations of electric
shock, weakness, sweating, seizures, flu-like symptoms.
Yסur doctor will guide you as to how סt gradually lower the
dosage. lf you experience one or more of these symptoms, or
other worrisome symptoms, consult your doctor.
סD not take medicines in the dark! Check the label and the dסse
each time you take medicine. Wear glasses if you need them.
lf you have further questions regarding use f סthis medicine,
consult a doctor or pharmacist.
4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use f סVenla may cause side effects in
some users. סD t חסbe alarmed when reading the list ol side
effects. You may t חסsuffer lrom any l סthem.
Refer to a doctor as soon as possible if you experience any
of the following effects:
• cough, wheezing, shortness l סbreath and high fever.
• black r סbloody stools - refer to a doctor immediately.
• yellow skin r סeyes, itch r סdark urine (may indicate liver
inflammation).
• heart problems (e.g., rapid r סirregular heart rate, increased
blood pressure).
• eye problems (blurred vision, dilated pupils).

itchicg, yciiccc cם11 11r 11y11c. d111k cricc, lic-iikc cyc1ptcmc,
which wcy i111iicctc i11fic1cw11ticc cf 1110 iicc1 (hc1111titic); miid
changes in biood liver enzyme ievels.
• severe rash which may lead to skin blistering and peeling,
mild itch and rash.
• signs of muscle tissue breakdown (sudden muscle pains,
tender r סweak muscles) - refer סt a dסctסr immediately.
• abnormal production of breast milk.
lf any f סthe side effects worsen, r סif you are suffering from a side
effect not mentiסned in this leaflet, cסnsult with the dסctor.
5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?
• Avoid poisoning! This medicine and any other medicine must
be kept in a sale place out f סthe reach l סchildren and/or
inlants סt avoid poisoning. סD not induce vomiting unless
explicitly instructed to סd סs by the doctor.
, סD not use the medicine afterthe expiry date (exp. date) that
appears  סחthe package. The expiry date refers סt the last
day l סthat month.
, Store this medicine at a temperature below 25'C and in a
place protected from light.
6. FURTHER INFORMATION
n וadditiסn סt the active ingredient, the medicine also cסntains:
Micrסcrystalline cellulose, lactסse anhydrסus, sodium starch
glycollate, colloidal silicסn dioxide, magnesium stearate, iron
oxide red.
What the medicine וooks like and the cסntents of the package:
Venla is packaged in trays (blister) inserted in a cartסn package.
Each package of Venla has 28 tablets.
Venla are round, biconvex, pink tablets with a scסre line סח
one side.
Manufacture and address: Unipharm Ltd.,
"Mavo Carmel" lndustrial Park
License hסlder: Unipharm Ltd., PO.B. 21429 Tel Aviv 6121301
This leallet was checked and approved by the Ministry lס

Uncommon side effects
• hallucinations, leeling detached lrom reality, agitation,
orgasm problems (women), lack l סemotion, overexcitement,
grinding f סteeth.
• restlessnessorinabilitytסsitorstandstill, invoוuntarymuscוe
movements, fainting, coordination and balance disturbances,
change in sense ol taste - refer סt a doctor immediately.
• blססdy vסmit r סblack r סblססdy stoסls (may be a sign lס
internal bleeding).
• general swelling l סthe skin, particularly f סthe face, mouth,
tongue, thrסat or hands and feet and/סr raised and itchy
rash, tendency סt bruise, sensitivity upon expסsure סl the
sun, rash, abnסrmal hair lסss.
, rapid heart rate, dizziness (mainly when switching from a
lying סt standing pסsitiסn).
• shortness of breath.
• weight gain, weight lסss.
• inability סl pass urine.
Rare side effects
' spasms - refer סt a doctor immediately.
• urinary incontinence.
• hyperactivity, racing thסughts and decreased need סt sleep Health in April 2015.
(mania) - refer o וa doctor immediately.
Registration number of the medicine in the National Drug
, speech difficulty
Registry ol the Ministry ol Health:
Effects whose lrequency is unknown:
Venla 37.5: 129 98 30902 00
• decreased blood platelet count (may cause bruising and Venla 75:
129 99 30901 00
bleeding), blood system disorders (may lead סt an increased ~
risk of infections).
~ uחiphan חltd.
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119808010

-yJG;

/j

.Jl+-,,,[,dl...[,.:,l_j;i. •
fi~ ~ \F't.,. u'י..>" i,o c;'L. נl..'"" ן, ,<&laJI u'יl_,c l« צ.בo.! "'"יli נlj!
.~1,JLב.l..!d,k,,_,נ..11,1',,J

l•l.נ.!גl~j-ב,•(~נ
JJCO.i)'-l~Jli.cגl$..,,',IJJJ$J•IJ.גlll1'Jsb."""'!~I~ •
j;i)בI ~  צ-~4 !'+½L..! r,נliבl ,illjJ t""-)1,1 / J Jlli.YI r,.;נI
,

m.

J.:,בil ,~נj ,1 .נ;נ.t ...i.:,ב

.Jנ:יl]l~~'~li~J;JLj

(,L..עl «~) ¼.,..נ,]1 •;~.גll .:,l;• ב
,(Jt.,..,Jl«.גl)~l,~IJ,b:i,,J,IJ:בJJl,,JJ;LJ..,~1_,,;.

j

·(\l"'"i":נ-,.<)~l-,,L...J[,,J.:,41.,נ....;[
.;~~•JLAJ!,....h....'ב

.J,.,ב-lj(II'"""" t li• !גנ

.~;ו:נ,~ג..,...,..:~~w~

,_j]I (exp. date) ¼,.)l.dl נl &יג,L..;;["-, ,ו,.ג11 JL...:L..[j,., • צ
 ""טi,o J:"- lז צ.נ:11 _,]! ¼,.)l.dl נl ~ &יג.<;1,.11 ~ _,k ~
..,..נ,]1
U)( ~ "יls:... _}J ~_,i<, ½.גJ  זo (JJJ b.;1.?~ י.;Jt ~IJ..JI ~.j,• ~ נ

•

•

.,.,..JI

',!i~!-:נLo.נ,w (ו
,~1 <11.uil ,נlJJ tiL..14 ,1,.גil r,Jb;
Microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, sodium
starch glycollate, colloidal silicon dioxide, magnesium
stearate, iron oxide red.
,<;1,.11 «Jho J-' L.., ,1,.גil J~ ...if,
~ <>' <;k ~ .:,,נfi <;k.,.... (_,:L.,;l,) .:,L,,,_,I J":I"! t._... ~

.

.WL:..נ,i~4,u"l,\<ן

.~1 J,b:i c, יJ;LJ.. ,,,Jf-11 f· <'יtיl_,11 i'נ- Jl.o.ilk ~1 •.:,~1' •
,:f.:f. ,J.llj J].;;k ;_,..tjl ''-"'1......,.~1 rl.w! ,(,L..עl «..J) ~ 1
..:,c...צl

~.:,i,:_,,.,.:,;_,,.iנ,נ...i,_י,11,l'-"',t.,.Jl_,k,;.wlfנcJl~l.,Jl<IJ

-Jl1JI :t...L..

"°""'

•
•
.צL..~11:"'lג
-(~l נJ.:,בl ;:.נג., .:,j(:i Ji) r,J-'ן נ, _נ,..1 jlY.J ןr,J-' נj;i, •
c,י,\,..,,....Jlc,י,.:,L.Jllc,י,~lc,י, ....,llc,""'יl....גisי-llJ.L1.tli'!בב
~L..,. ,.:,L..i e.,.בo.J Ji,JI ,dl..~j;4 r;J1-,1/ J "-'°.wl~l;Jc;.;נII
_jt.,._,...,,.bJL.. ,r;J1 -~u'י,.:JI-""
.(...i,_י,11 _,J[,Wl.,,11 '='-"'J i,oJl:i:io11-"" '""1...) ;IJJ '/:=-'"'u<'i' •

.~~·

..:,j_,ll'-"'11.3,.:,j_,lltli• !גנ
.J.,,:;JI _,k •ג.wl "'• זי

.,ג...tJJ .bi. .:,lj •«ג-יj 1;.s_,J ,.:;.,,laJI <;= ,,.,,.ב:;.... <S-' ~ "°1""1

- ..ג.ב.lJ~4--d'

"J._fi _,,ו.." :<ru...JI ~ 1 <>"'·t t~\¼J,I :1:'tבנl
~1-Ji ~דf דוY.L>"ייU""יי-rr.JUiג.נl :~1 ~L....
:&.;ti ,,t ~~J ~ lAl~J b..,...t:JI 11.lA ~ 4.ב.....:JI b.;l_jJ .:..;&1
ו,וודוז

•ד,ou~

•
,
.צL.. ~1 t"'lנ-(U"J-')

,זv,,נi..,i

\זl 11 ·זI·\ ··
,VoנilJ
_,k .fi1JI ~ ,_,נ..11 ,:,, <i.\_..o .:,. נ,,,1_,;JI .:;,.נ, .:נ,...., J.,-1:;..
.~1 נ1$J ~ ,l,.גil .:,lJ ,,illj i,o f)I

••נl..~4,u"l,\<ן

.צL..~11:"'lג-"יL,.u,'נ
.J.,,:;JI _,k ,.,נ,,.JI "'• זי

f_,.JJ <,-l,.JI ,; שiצעl -,,גl..oo ,.b_,;. .bl.ב.. •
..:;ג,.;.Jlc,;<י,.....

,<>--11 i;ljJ ,,' <;"fio.JI <;,צנl ~ ,,' ,l,.גil ~ i-iג
\זl IA •זl•·• ז

•

,.:,jl,נil c,יJ _;..L:.נ.11 c, י.:,41.••!י½גL.i.[,<;נl;[ צ

•

.L.._,;זAdll.o

-

•

•

,.JJJ'-'.;נi tנ:l, c,lj <"נl\<נ
.:,41.,נ....;[,(ti.:,בl,

.:,l..J$-Ji) 4;,...גll .:,~I"'"" u'יl.i,;.J[ •
·(_~"י,נ:; .o,.בo.J i;_,J.;.11 .;נ:, נJi) f.גll ji+,..; J!.בנ
-~י,,. .:,4,...... -~ J,-, J.) .נ;נ.t ~ J,.J ,., נ.:,l..(ג, •

Z,;.~j~~~

JI,.,. l צi,o JL.. «L jJi':  צ.<aנl.a.11 ,l,.גil J,1.3 .:,IJJ  צ,,,.נ1, ~1
- . ·- - - •
,i....~.,,.-J,1.3
.~1 ¼-,,נ-,-,. cננ..11 _,k yal_,.11"""'
:,IJ.גll J\נJ{נ,<diljiJLג.,i

•גLב.נ...1 iנJ"! <,11,.גll <c_,.JI ~ ן, ,1,.ג14 cננ..11 i'נ- ...iJ,נll j,.,- צ
,4;;J,,_lג-,-,.cננ..ll...i[;;l""°,נljl.J.<,J!d~.:,i,:,נ,~.~I
·cננ..11 ...i[;;[J.,J ~ג.u14 i1,.גil גl.נLJI ~ dנ.tג, .:,!.;נiaJI i,oJ
...il;;I-"" ....,t.;,. 'cננ..11 i'<נ-",נll'"" <&t.,. L..l_,c! גגב.o. .:,1.;נiaJI i,o

"'·fjנllli,ot->"'l~il,.גllגl.נLJl~-""J\c,tti.~cננ..il

Jlle- 'U'e!lfi ,J.,1 יtl.ג..o •גl, נ,Jloגl J, u'יl_,cl i,o ~I....JI u"'! _,.;1..,
c, """י,di,c!ג,~IJ ש.~ ,Jl;.-!,.:,\,ז• <נw.JI ~ l .:,lili·,~I
,:....., ,,נcl,w .:,IJJII{' <;14.>f> ;:.~גy...ז.11,1 <i.-""!~l ,"='jצl
.l.:,!ב.,lli11 ~ u'יl_,cl ,.:,L,.נtב..! ,.;.,,ב

~ lj[ ,4;;J,_,.;נ...[ -~ג.ב114 .,נ1,.ג11 ;IJi.JI ~ J_,,. dנL1.גk 4;;J, ז-"'

·=«.גנ1u'יl_,c1~,lu'יl_,cצ1.:JJ.i,o)Sl,1.בo.lJi,ocr"l:i:i
<c.,..JI i,o J$tבllJ ,l,.גil t=U. ~ " " " ' 1......נl c,;< י,צנl J,1.3 j:,.,., צ
.,illj ,-צl ) זlj[ ¼;1,,11.:,IJU;,:JI t"" י.,1, נ4=' J~lw ;_,. J$ c,< י,11,.גll
.,.1.,,..,נ1,1 ~1 _,.;נ...1 .,1,.ג11 JL...1..IJ,,. <;JL.o! <t.,I c1;.ג1 .:,_,;, נljl
,

~4-Jו.....,1~~1

(t

.~lu'>י-;-""<&t.,.L.ol_,cl-Ji~JL...:L..[.:,!,,1,~נLI>

.1+1, ~1,..'t..צ נljנlaJli,o -<&laJlu'יl_,cצl UIJ i>יd"'צ "'י
,i:עtבJl<"נl<נYl.;.בג.~,ננ-:.:גc,)SljluSי:!L.t~~'"נl«ll'-ידjiJI~
.~yi~~J~~.~,Jlג.,,,.,.

.צL..~11:"'IJ-jl_,.llc,יfJJ\,_,..\jlY. •

·( ~1-,,l;נl! _,k J.נ ;נi) .:,י:1, J,e ,1 fu. .~1 ,1 .גl,JI גl_,i.,I
(ז.ג11 נ.....;tli•!גנF-""'1t=_,..""" J.) yJJJlc, יJ:LJ..
(~.בo.JI ~, נ,<;j)I c,t,.נ,~ )נ1 ~ J;LJ..
.(.:,t.,.נt:;..[,.:,;.,..נ1c,;< יJ'-"' ,J,,נ) נב,l ~ יגJ;LJ..
·(Jllj Jt..;;!) • ~ J:;,..בJ1, .bL:.111 .b_,; J, <;-i] J;LJ..
.:JJJ, נJL.. c,"י »י-1 ,s,l,.גil JL...1..1 ;,;,;»  ז,_,liJI ., )\;;בrl.biJI u'יl_,c\
•
·(,.1,.ג11 J,1.3 i'נ-

•
•
•
•
•
•

•

