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  הרכב:

 Risperidone 1 mg  ג"מ 1 ריספרידון מכילה:  1כל טבליה של ריספונד     :1טבליות ריספונד 

  Risperidone 2 mgג"מ 2 ריספרידון מכילה:  2ל ריספונד  ש בליהט  כל   :2נד וטבליות ריספ

 Risperidone 3 mg  ג"מ 3 ריספרידון : כילהמ 3פונד  כל טבליה של ריס   :3טבליות ריספונד 

 Risperidone 4 mg   ג"מ 4 ריספרידון מכילה:  4כל טבליה של ריספונד     :4 טבליות ריספונד

 Risperidone 1 mg ג"מ 1 ןדוריספרי מ"ל מכיל: 1כל       תמיסת ריספונד:

 

ואלרגניים בתכשיר   פעילים  בלתי  חלק  "מידע חשוב    2סעיף  ראה    –חומרים    "בים של התרופהמהמרכיעל 

 ". ףמידע נוס"   6וסעיף  

. 

 

 יש  אם  .רופהת ה על  תמציתי מידע מכיל  זה עלון   בתרופה.  תשתמש בטרם וסופ עד העלון את  בעיון קרא

 .הרוקח אל או אהרופ ל א פנה, נוספות  שאלות לך

  כי  לך נראה אם אפילו להם להזיק עלולה היא .לאחרים אותה ירתעב אל ך,  במחלת לטיפול נרשמה זו תרופה

 . דומה  מחלתם

 

 למה מיועדת התרופה?  .1

 ת. פסיכוטיו  הפרעות של ובתסמינים הבסכיזופרני  לטיפול -

 קוטבית. -במצב המאניה בהפרעה דו לטיפול -

  6 עד טווח קצר טיפולר )אלצהיימ  תלחמ  , על רקעחמורה עד בינונית ציהדמנ של יכוטייםספ  בביטויים לטיפול -

 ושקיים פרמקולוגיים שאינם לטיפולים מגיבים שאינם מטופלים אצל( מתמדת תוקפנות של במצב שבועות

 . םבאחרי או עצמית גיעהפל חשש

 .ניתשורא התגוב שהראו בחולים המחלה במצב ההטבה מורלשי טווח ארוך  ללטיפו  -

 מתבגרים ו שנים 5 גיל מעל םבילדי עצמית ותותוקפנ אימפולסיביות ,אלימות כגון  התנהגות בהפרעות וללטיפ  -

 . שכלית מבחינה המוגבלים

 

 פסיכוטי.   אנטי תכשיר  :רפויטיתקבוצה ת

 

ים או  כונ להאמין בדברים שאינם נ  מצאים,שלא נ  ה יכול לראות או להרגיש דבריםבו החולמצב    –סכיזופרניה  

 או מבולבל בצורה לא רגילה. ן להרגיש חשד 

קוטמצב    –מאניה   דו  החולה בהפרעה  שבו  מרו   בית  להרגיש  מאו יכול  או  דגש  נלהב  נסער,  מרומם,   ,

 היפראקטיבי. 

 

 לפני השימוש בתרופה  .2

 

  :אין להשתמש בתרופה אם 

הנול  לכאו   לריספרידון גיה(לר)א רגישות לך ידועה מהמרכיבים  אשר  אחד  התר ספים  לרשימת  ופהמכילה   .

 . ע נוסף" יד"מ 6  סעיףראה המרכיבים הנוספים 

 

  שימוש בתרופה:ות מיוחדות הנוגעות להראז

 , ספר לרופא אם: ריספונדל בהטיפולפני  •

 תרופות  נוטל שהינך וא  וךנמ  דם ללחץ  נוטה נך ישה  או סדיר לא לב קצב לדוגמא . לב בעיית לך יש -
 נוןהמי את לשנות ךצור  יהיהש כןתי י   .נמוך  דם ללחץ לגרום עלול ונדריספ.  שלך הדם לחץ רעבו

 .שלך



 או  הדם וכלי הלב במערכת הפרעות ,גבוה םד לחץ כגון ,מוחי ץבשב ללקות סיכון גורמי לע ב נךיה -
 .במוח הדםי בכל  בעיות

 . ן, של הפה או של הפניםהלשול סבלת אי פעם מתנועות בלתי נשלטות ש -

ה  , הזעה או ירידים חום גבוה, נוקשות שריריםל ם שלו כולר התסמיניסבלת אי פעם ממצב אש -

 .( Neuroleptic Malignant Syndrome רא גםקנ) ברמת ההכרה

 . נך סובל ממחלת הפרקינסון או דמנציהיה -

  , אך לא בהכרח,גרמה ונן תכיאשר י )נך יודע שסבלת בעבר מספירה נמוכה של תאי דם לבנים יה -

   .(בתרופות אחרות  שימושעקב 

 ל ממחלת הסוכרת. סוב נך יה -

 .הימאפילפס  סובל נךיה -

 . כואבת או ממושכת מזקפה בעבר  וסבלת גבר נךיה -

 . ת חום הגוף או מהתחממות יתרוס ישי בווקומ נך סובליה -

 בכליות.  מבעיות סובל נךיה -

 . בכבד  מבעיות סובל נךיה -

 .קטיןולפר  תלוי למגידו  סובל נךישה  או בדם פרולקטין ההורמון  של גבוהות תו מרמ  סובל נךיה -

מאחר   קרישי דם, רותיש במשפחתך היסטוריה של היווצשי דם או שנך סובל מהיווצרות קרייה -

 פסיכוטיים נמצאו קשורים להיווצרות קרישי דם. נטי ותכשירים א

 

 . פונדריסתיטול וקח לפני שא או לרופלר אים לך, פנה  אם אינך בטוח אם אחד מהמצבים לעיל מת

 

  סוכן, של תאי דם לבניםך, באופן מ, הובחן במספר נמוונדריספנוטלים  בחולים ה מאודלעיתים נדירות  •

 בדוק את ספירת תאי הדם הלבנים שלך. יופאך  רש תכן יה מפני זיהומים. י ם להגנהנדרשי

פיע על בריאותך באופן  לה להשועל  לקבמש  עלול לגרום לך לעלות במשקל. עליה משמעותית ונדריספ •

 סיס קבוע. ופך על באת משקל גהרופא צריך לבדוק  .מזיק

 הרופא שלך יבדוק .ונדריספשנטלו כרת קיימת נצפו במטופלים ול סכרת, או החמרה ש וסמאחר ש •

כרת קיימת, יש לבצע מעקב קבוע ו רמות סוכר גבוהות בדם. במטופלים להם ס  עלסימנים המעידים 

 . םדכר בות סולרמ 

  כגון בעיותול לגרום לתופעות לוואי לח. הדבר עבאופן שכי פרולקטין  מעלה את רמות ההורמון ונדריספ •

. אם תופעות  (" ות לוואי פעתו "  4 ראה סעיף)חות שדיים בגברים יות בפוריות בנשים, נפיאו בע  במחזור

 מתרחשות, מומלץ לבצע הערכה של רמות הפרולקטין בדם.  לוואי אלה

  ן העי  שוןיאש ייתכן  ( ,העין עדשת של רותבעכי  המתבטאת העין של מחלה) קטרקט חניתו לך במה •

(  ןבעי הצבעוני החלק (העין קשתית ש ייתכן  ,כן כמו . הרצוי לגודל  יגדל לא  (העין במרכז השחור להעיגו (

 אמור ,בעין ניתוח רבולע מתכנן נךי ה  אם ן.לעי  לנזק לגרום עלול וזה הניתוח במהלך  לרפויה תהפוך

 .זו תרופה נוטל נךי ה כי ך ופאר ל

 

 דמנציה  עם קשישים יםולח

  כתוצאה מדמנציה סובל הינך אם ונדריספ לקחת  אין .ץב של בסיכון עלייה ישנה דמנציה עם שיםישק בחולים

 .משבץ

 . תכופות לעיתים רופא לראות עליך ונדריספב הטיפול ך במהל

רפואי לעזרה  לפנות  מי יש  או ית  ואתה  במידה  מפל  המט  דית  המנשלך  במצב  פתאומי  בשינוי  או  בחינים  טלי 

אחד של    זרועות או ברגליים, בייחוד בצדפתאומית בפנים, ב  תחושה/תחושת נימולן  ובד ת או א פתאומי   חולשה 

 אלו עלולים להיות סימנים של שבץ. פילו לזמן קצר. דיבור מבולבל, א הגוף או

 

 

 ילדים ומתבגרים

 בית. ת, יש לשלול סיבות אחרות להתנהגות אגרסיתנהגו ת ה בעיו השימוש לחילת טרם ת

 את בעיות הקשב.נטילת התרופה עשוי לשפר  ישנה עייפות, שינוי בזמן  דונריספל עם אם במהלך הטיפו

 גר, ויש לעקוב אחר המשקל באופן קבוע במהלך הטיפול. לשקול את הילד או המתב לפני תחילת הטיפול יש  

 ו אם השפעה זלא ידוע   ייה בגובה בילדים שנטלו ריספרידון. אולםעל עלוח  דיו  משמעיולא חד   מחקר קטן

 ת . רופה או מסיבה אחר וצאה מהת תנגרמה כ 

 

 תגובות בין תרופתיותאינטראקציות/

 כך על ספר ,זונהת ותוספי מרשם ללא תרופות כולל אחרות תרופות חרונה,, או לקחת לא לוקח אתה םא

  :טלונ  תהא  במיוחד אם . לרוקח או לרופא

 

  מסוימות  פותתרו  או )בנזודיאזפינים ) עהלהרג תרופות כגון מוחה על הפועלות רופותת •
 את להגביר  עלול ספונדרי שכן , (םימי מסו  היסטמינים אנטי) לאלרגיה תרופות(, אופיאטים(לכאבים

 .אלה כל של המרדימה השפעתן



  של הלב כמו תרופות למלריה, תרופות לטיפולת רופות העלולות לשנות את הפעילות החשמלית •
מסוימות נגד דיכאון או תרופות  פות תרו  ,(ניםאנטי היסטמי)ה אלרגירופות ל , תבקצב הלב בהפרעות

 נפשיות.   אחרות לבעיות

 . ב לב איטית לקצמוורהג  ותופ תר  •

 (. מיםכגון משתנים מסוי)ם תרופות הגורמות לרמות נמוכות של אשלגן בד •

 עלול להוריד לחץ דם.  ונדריספ  ביתר לחץ דם. ול תרופות לטיפ  •

 (. ופהדכגון לבו )סון ת הפרקינ תרופות לטיפול במחל  •

 המרכזית )פסיכוסטימולנטים, לדוגמה מתילפנידאט(. צבים של מערכת הע לות את הפעילות מעה  פותתרו •

 :כגוןם ) יזלונ של יתר צבירת עקב גוף איברי של התנפחות או  לב בבעיות  לטיפול משתנות תרפות •
 לשבץ ון יכ הס את להעלות עלול דמיספורו עם  בשילוב או ד לב הניתן ונדריספ יד(.כלורותיאז או מידסרוו פ
 .דמנציה עם  קשישים בחולים  מוות או

 
 

 :ריספרידוןהשפעת  לולות להקטין אתהתרופות הבאות ע 

 (.  תרופה לטיפול בזיהומים מסוימים) ריפאמפיצין •

 יה(. לטיפול באפילפס  ותפרו ת )ין יטואקרבמאזפין , פנ  •

 פנובארביטאל.  •

 . ן ריספרידו שונה של ן תצטרך מינו ה ייתכן ופסיק נטילת תרופות אלנך מתחיל או מ יאם ה

 

 :ריספרידוןהתרופות הבאות עלולות להגביר את השפעת  

 ).לב בעיות של מסוים בסוג לטיפול תרופה( ינידיןק •

 . טריציקליים וןכא די דינוג ,פלואוקסטין ,רוקסטיןא פ כגון ןו דיכא נוגדי •

 . )דם לחץ  ביתר לטיפול (א בט חוסמי •

 . )געהלהר או ותבפסיכוז לטיפול ותופ תר כגון) תיאזיניםפנו •

 .  )הקיבה חומציות להורדת תרופות) ידיןטרני,  סימטידין •

   ).פטרייתיים בזיהומים לטיפול( וקטוקונאזול לזו אקונאטראי •

 . נאווירטורי וןכג , איידס / HIV-ב לטיפול ימותמסו  תרופות •

 .  ילרג  לא לב קצב או/ו  גבוה דם בלחץ פולי טל  ,ורפמיל •

 . אחרות  פסיכיאטריות עותפרוה וןיכאדב טיפול ל  ,ןקסאמי ובוופל  אליןסרטר •
 
 

 .יספרידוןר של שונה מינון ותצטרך ייתכן אלה תרופות נטילת מפסיק או מתחיל נךיה אם

 . ריספונדלפני נטילת  לעיל, פנה לרופא או לרוקחאחד הסעיפים  בילג  טוח ך באם אינ

 

 ה ומזון שימוש בתרופ

 . ןומז   ללא עם או  ריספונדניתן ליטול 

 

  .דנו ריספעליך להימנע משתיית אלכוהול במהלך הטיפול עם  - והולת אלכוצריכ ונדריספב שימוש 

 

 ופוריות  הנקה ,וןהרי

 שר יש להיוועץ ברופא א   להריון נך מתכננת להיכנסינך בהריון או שהיקיים סיכוי שה בהריון, מניקה, ךניאם ה

לך   מותר  האם  להתרחשהבאים  ים  תסמינה.  ונדבריספלהשתמש  יחליט  לנשים  שנו  בתינוקות  עלולים  לדו 

: רעד, נוקשות שרירים ו/או    (חרונים א ההיריון ה  חודשית  וששל)של ההיריון    בשליש האחרון  ריספרידוןבשהשתמשו  

ייתכן    ים האלהסמינינוקך מפתח את אחד מהתם ת. אשיי אכילהק  אומה  נשיבעיות ב  , עצבנות  חולשה, ישנוניות,

 רופא. ליידע את ה תצטרכיו

 . (ראה תופעות לוואי)יע על הפוריות  ות של הורמון הנקרא פרולקטין העלול להשפהרמ את לעלות עלול  ונדיספר

 

 לנהוג   ןאי אייה ועל כן  ה זו עלול לגרום לעייפות, סחרחורת ולבעיות ברבתרופ  השימוש  -ושימוש במכונות    נהיגה

 . הרופא  עם להתחי להתייעץ מבליאו כלים  ות נות מסוכנ מכו עיללהפברכב, 

 

 המרכיבים של התרופה לק מעל ח חשוב  מידע 

  סובל מחוסר סבילות לסוכרים מסוימים, יש  נךיה. אם ר הנקרא לקטוזמכילות סוג של סוכ ונדריספבליות ט 

 . דונריספ ליותלהיוועץ ברופא טרם נטילת טב

סה  מ''ל תמי 1כל ב  איתו זמ''ג חומצה בנ 1.9. התרופה מכילה לשתייה מכיל חומצה בנזואית היסתמנד ריספו

( ביילודים )עד  ייםהעינבצהבת )הצהבה של העור ו בשכיחות הופעת מצה בנזואית עלולה לגרום לעלייה. חו תייהלש

 (. שבועות 4לגיל 

 

 ?בתרופה תשתמש  יצדכ .3

 . הרופא  תהוראו ילפ שלהשתמ  שי תמיד

 . ל בתכשירבנוגע למינון ואופן הטיפו בטוח אינך אם הרוקח או הרופא  עם דוקבל עליך

 ל יקבעו על ידי הרופא בלבד.  ופן הטיפוהמינון וא



 נית בתלות בתגובתך לטיפול. מנה הראשון החר מת גה לא ן התרופה בהדרמינו ם לך את הרופא יתאיייתכן ש

 י הרופא המטפל.די–על  פי שנקבעצובים כ ים קיש להשתמש בתרופה זו בזמנ 

 . הרופא  וזאת על פי הוראת דנ ובחולים קשישים יש להשתמש במינון מופחת של ריספ

וזאת על פי הוראות   ונדספריים הסובלים מבעיות כבד או כליות: בחולים אלו יש ליטול מנה מופחתת של לוח

 .בזהירות בחולים אלו ריספונדהרופא. יש להשתמש ב
 

 ת. ומלצ המנה המ עלעבור ן ליא

 

 : השימוש אופן

 . הארוחות בין או עם ונדריספ את לקחת ניתן

תן לחצות  במידת הצורך ני  :1ריספונד  פה עם מים. טבליות  את התרו  יש לבלוע  טבליות:ריספונד  וש בהשימ

   ידי. וש מי לשימ את הטבליות

או לעיסה של    השכתי  בילגמידע    ה. איןיל הטבאת  לחצות    אין:  4ריספונד    ,  3  ריספונד  ,  2ריספונד    טבליות

    ה.הטבלי

   מלבד ,אלכוהול  מכיל וינשא משקה לכ עם לערבב  ניתן  יהי לשת התמיסה את  השימוש בתמיסת ריספונד:

 ל הבקבוק. ש אשונהתיחה הרחודשים מהפ  3תה. אין להשתמש בתמיסה לאחר 

 .יקת המדו תמוהכ את דלמדו  כדי  המדידה  במזרק להשתמש יש .מדידה מזרק עם מגיעה התמיסה 

 

 נטלת בטעות מינון גבוה יותר  םא

ייתר, מינון  ונטלת  ו  במידה  את ייתכן  לך או    ,עייפותאו  ישנוניות    :הבאים  םתסמיני מה אחד    תרגיש    שיהיו 

הגוף, ועתנ  של  חריגות  ללכת   ות  או  לעמוד  נמו  מלחץכתוצאה    סחרחורת  קושי  תק   ,ך דם  לא  לב    ין קצב 

 . ופרכוסים

התרופה    , או אם בטעות בלע ילד מןטומים שתוארוסימפת אחד מהחווה א  ךניהאם נטלת מנת יתר, אם  

   אריזת התרופה אתך.והבא   חולים יתדר מיון של בחפא או לולר מיד פנה

 

 אם שכחת ליטול ריספונד

אולאו   טול אם שכחת ליטול את התרופה,   ליטול את המנה  תה מיד כשנזכרת.  הגיעה השעה  כמעט  ם, אם 

 הבאה בזמנה. מנה טול את השנשכחה ודלג על המנה  - הבאה

 ופא. ם הר יותר, צור קשר עאם שכחת ליטול שתי מנות ו 

 

 ל מנה שנשכחה. לפצות עמנת  לה עלכפוטול מנה לי אין

 

 יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. 

 

 חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התיעצות עם הרופא. אם גם 

 

 פההתרוטילת  סיק את נאם אתה מפ

 רום לג  עלולה קת טיפול  פורשות. הפסלך מ א אם רופא הורה  אין להפסיק את הטיפול עם התרופה אל

 לחזרת התסמינים של המחלה. 

יש להקטין   יורה על הפסקת טיפול,  שך  נון באופן הדרגתי על פי הוראות הרופא במהמיאת  במידה והרופא 

 ימים.   מספר

 

נך ייים אם הנך נוטל תרופה. הרכב משקפישהבכל פעם    המנהוית ובדוק התואין ליטול תרופות בחושך!  

 ם.ק להזקו

 

 היוועץ ברופא או ברוקח.  לשימוש בתרופה, וגעבנ פותוסנ ך שאלותאם יש ל

 

 תופעות לוואי .4

 למקרא  תיבהל אל . מהמשתמשים בחלק לוואי לתופעות לגרום עלול ונדריספב ושימ ש ה ה, תרופ כל ב  כמו

 . מהן אחת מאף תסבול ולא תכן יי   . הלוואי תופעות רשימת

 
 

- (uncommon) נן שכיחותאי שאיות לוופעתו מ ך חווה אחת ינה אם יידימ פןאוב לרופא  לפנות עליך
 : 1,000משתמשים מתוך   1-10עות שמופיעות ב  תופ

 

שינוי  דלך  יש   • חווה  ואתה  או  מנציה  בפנים,  פתאומי במצב המנטלי  חוסר תחושה  או  חולשה פתאומית 

מנים  , אפילו לזמן קצר. אלו עלולים להיות סיבלמבול יים, בייחוד בצד אחד , או דיבור  ברגל  בזרועות או

 שבץ. של 



מאוחר חווה    נךיה • בחלק  לשון ב   ,בפנים  נשלטותלא    תיות עוויאו    פתאומיות   ותנוע ת)  תדיסקינזיה  ים  או 

  ם. הפניו של  ך חווה תנועה קצבית לא רצונית של הלשון, הפה אספר לרופא אם הינ   .וף ם של הגאחרי

 ונד. ריספ ב ולצורך בהפסקת הטיפיהיה שייתכן 

 
תופעות   -הבאות   (rare)נדירות הלוואי הת  עותופמ תחיך לפנות לרופא באופן מיידי אם הינך חווה א על

 :  10,000משתמשים מתוך  1-10ב   שמופיעות
 

בוו  • דם  קרישי  חווה  ברגליים  אם אתה  בייחוד  ואדמ   תסמינים)רידים,  כאב  נפיחות,  ברגלכוללים  (,  ומיות 

  חווה אחד  נךיה ריאות ולגרום לכאב בחזה וקושי בנשימה. אם  ע לאשר יכולים לנדוד דרך כלי הדם ולהגי

 . ילה פנה מיד לטיפול רפואא  תסמיניםמ

ה  נךיה • שרירים,  נוקשות  חום,  אחווה  ההכרה  זעה  ברמת  ירידה  הנקראת )ו   Neuroleptic  תסמונת 

Malignant.)  יידי. יש צורך בטיפול רפואי מש  ייתכן 

וכ   נךיה • וחווה זיקפה ממושכת  ייתכן  א פרי  תנקרא   ופעה ת ה ואבת.  גבר  צורך בטיפול רפואי  יהיה  שפיזם. 

 ידי. מי

 תגובה אלרגית חריפה המאופיינת בחום, נפיחות של הפה, הפנים, השפתיים או הלשון, קוצר    אתה חווה •

 ה, גרד, פריחה בעור או ירידה בלחץ הדם. מנשי

 

 

 תופעות לוואי נוספות:

 : שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרהפעות תו – (very common) דומא חותשכי לוואי פעותתו

 

 .שינה של במצב  ישארלה או להירדם קושי•

כווצים )הגורמים  מ או  נוקשים שרירים של תחושה ,איטית או לקויה תנועתיותהמתבטא ב:   ניזםפרקינסו •

  םספימכן. סימנים נו רלאח התנועה באתחול ווההמל  בתנועה קיפאון של תחושה אף םולעיתי בתנועה( לעיוות

הגברת   או /ו הרוק  רשת יתר שלהפ חה,  מנו בזמן איטית, רעד רגליים גרירת: לכלול ם יכולי רקינסוניזםשל פ 

 . הפנים הבעת ואיבוד  הריור

 . בערנות ירידה או  ותישנוני•

   .ראש כאב•

  

 :  100משים מתוך משת   1-10מופיעות ב ות שתופע (common) שכיחות לוואי תופעות

 

,  השתן בדרכי  דלקת ,בסינוסים  דלקת, ותהתקרר של תסמינים(,  ונכיטיסבר)  ימפונותס דלקת ,ריאות דלקת •

 .שפעת דמוית מחלה , ים זניוא  דלקת

 אך  , יכולה  אשר )  דם בבדיקות לגלות שניתן כפי , רולקטין פ ןההורמו  של  בערכים  לעלייה  לגרום יכול  ונדריספ  •

 כוליםי  ואלה שכיח לא  באופן  רחשיםמת בוהג  פרולקטין של תסמינים.  (סמיניםת הופעתל לגרום,  בהכרח לא

 או מיני בחשק ירידה  ,עליה לשמור או לזקפה להגיע יכולת חוסר  ,השדיים  של התנפחות  בגברים : לכלול

 חלב הפרשת ,  בשדיים נוחות חוסר תחושת  :לכלול יכולים מיניםתסה  בנשים .  אחר ני מי  תפקוד חוסר

 .פוריות בעיות או דשיהחו רחזו המ של אחרות הפרעות  או וסת עדר יה , דייםמהש

 ון. עלייה בתיאבון, ירידה בתיאב ,במשקל עלייה• 

 .מנוחה חוסר, חרדה, דיכאון  ,עצבנות ,שינה הפרעות •

 זה שמצב למרות .השרירים של רצונית ולא ממושכת או איטית התכווצות המערב מצב זהו : דיסטוניה• 

 זה מצב. הפנים ריישר  יושפעו כלל בדרך (, ינהק ת אל ביציבה להתבטא ויכול) בגוף חלק כל רבלע יכול

 .הלסת או  הלשון ,הפה, העיניים לש ינותתק לא תנועות כולל

 .סחרחורת• 

 חוזרות  התכווצויות או תנועות לכלול יכול אשר  רצוניות לא שרירים תנועות ערבהמ מצב זהו : יסקינזיהד •

 .מפותלות או תיותעווי, ונשנות 

 .רעד• 

 .יתהלחמ  דלקת או עיניים לקתד,  תמעורפל  ראייה•

 .נשימה קוצר,  גבוה דם לחץ , מהיר לב קצב• 

 .באף גודש, מהאף דימום,  שיעול, גרון כאב •

 .שיניים כאב,  בפה יובש, עיכול  קשיי, שלשולים, עצירות , בחילות,  הקאות, בטן ב  נוחות אי או בטן אבכ• 

 .בעור מיותאדמו, פריחה• 

 .רקיםפ מ כאבי,  גב כאבי,  שרירים וא מותעצ כאבי, שרירים התכווצות •

  (.תאפקלה  יכולת חוסר) שתן דליפת • 

 . כאב,  עייפות,  חולשה, זהבח  כאב, חום, רגלייםה או הידיים, גוף ה  התנפחות •

 .נפילות •

 

 :1,000ך  שים מתומשתמ   1-10תופעות שמופיעות ב  -( uncommon) תופעות לוואי שאינן שכיחות



 

 של פטרייתי יהוםז ,שקדים דלקת ,יםעיני  דלקת,  השתן שלפוחיתב  דלקת , הנשימה בדרכי קתדל •

 דלקת ,ויראלי זיהום, הגוף של חלק או עורה של  יחיד לאזור המוגבל זיהום ,בעור זיהום, ייםהציפורנ

 .מקרדית כתוצאה הנגרמת עור

 ירידה  ,נמוכה  לבנים דם תאי ספירת , זיהומים דכנג גנהבה  המסייעים הלבנים  הדם יא ת ברמת ירידה• 

 עלייה  ,האדומים הדם  תאי ברמת ירידה ,אנמיה  (,דימום עצירת ב שמסייעים דם תאי ת )הטסיו ברמת

 .בדם (לבנים דם תאי של  גסו) באאוזינופילים

 .אלרגית תגובה •

 .מים לש מוגזמת שתייה, בדם סוכר של גבוהה רמה ,סוכרת  של החמרה או סוכרת •

 .תיאבון  מאיבוד הנובע נמוך  וףג  למשק ו תזונה  תת ,משקל איבוד• 

 .בדם הכולסטרול מת בר עלייה• 

 .יוטי לילהס עצבנות,  ,מיני  חשקב ירידה, בלבול(, מאניה) מרומם רוח מצב •

 .הכרה של הכנמו  רמה, הכרה איבוד ,לגירוי תגובה חוסר• 

 .התעלפויות, התכווצויות •

  תור סחרחתקינה,  לא קואורדינציהקל, המש יבשוו  הפרעותהגוף,  של לקים ח להזיז דחף חסר מנוחה  •

 רידהי , תקין לא טעם חוש או הטעם חוש איבוד ,בדיבור בעיות ,בקשב  הפרעות , עמידה למצב במעבר

 .בעור נימול או קירותד ,עקצוץ  תחושת, ומגע לכאב העור בתחושת

 .יםבעיני מומיותאד, דמעות בהפרשת  הבר הג,  תויבש  עיניים ,לאור העיניים של יתר  רגישות •

 .אוזניים כאב,  באוזניים צוליםצל (, ורטיגו) רחורת סח תחושת• 

 הולכה , הלב של  התחתון לחלק העליון החלק שבין בהולכה הפרעה, (סדיר לא לב קצבפרפור פרוזדורים ) •

 המתח של ה ינתק  אל בדיקה ,איטי לב קצב , הלב של  QTמקטע הארכת  ,הלב שלתקינה   לא יתלחשמ

 (. פלפיטציות)  תקינות לא לב פעימות  של  תחושה (, ECG או יוגרם אלקטרוקרד ) בלב החשמלי

 עלולים ונד  ריספ הנוטלים מסוימים אנשים, מכך  כתוצאה) לעמידה במעבר נמוך דם לחץ ,נמוך  דם לחץ •

 .הסמקה (,אומיפת ןבאופ הישיב או עמידה למצב במעבר להתעלף עלולים או סחרחורת , חולשה לחוש

,  חרחורים ,מהריאה רשרוש קולות, נשימה בדרכי  גודש ,בריאות דשגו , מזון יפת משא כתוצאה אותרי דלקת •

 .הנשימה בדרכי  הפרעה , בקול הפרעה

,  לבלוע קושי, מאוד קשה צואה, צואה במתן (להתאפק תיכול  חוסר) שליטה  חוסר, בבטן או  במעיים הוםזי• 

 .כולהעי  במערכת  גזים של הגברה

  ,אקנה, העור צבע שינוי, בעור יובש, מהקזא, העור יעיבו , שיער ת נשיר, גירוד(, בעור פריחה) חרלת• 

 .עורב פצעים, עור בעיות, בקרקפת או בעור גרד קשקשים ו

 . ירוק שרירלעיתים כתוצאה מפ המשתחרר אנזים, בדם (פוקינאזספו  קראטין) CPKברמות  עלייה  •

 .ואר צו כאבי, ריריםש לשתחו,  מפרקים התנפחות ,מפרקים קשיות, תקינה לא בהיצי/חהתנו •

 .שתן במתן כאבים, שתן לתת יכולת חוסר , שתן  במתן תכיפות •

 .זרע בפליטת הפרעות ,לזקפה להגיע כולתי אי •

 .החודשי המחזור של אחרת הפרעה כל או הווסת לש איחור  ,ווסת עדריה •

,  םבשדיי נוחות אי , כאב בשדיים ,מיני תפקוד חוסר  ,יים מהשד  חלב פרשתה ,רים בגב  שדיים התפתחות •

 .מהנרתיק הפרשה

 .השפתיים או העיניים,  הפה, הפנים התנפחות •

 .הגוף בטמפרטורת  עלייה  ,תצמרמורו  •

 .ההליכה בצורת שינוי• 

 .נוחות אי ,ירוד רוח מצב , בחזה נוחותחוסר   ,טובה לאתחושה כללית    ,צמא תחושת •

( טרנספראז גלוטמיל גמא שםב כבד אנזים) GGTברמת  לייהע , בדם מהכבד נזותנסאמיטרא ברמות  ייה על  •

 .בדם הכבד אנזימי ברמת עלייה, בדם

 .טיפול קבלת בזמן  כאב• 

 

 : 10,000מתוך   משתמשים 1-10תופעות שמופיעות ב   - (rare)תופעות לוואי נדירות 

 

 .זיהום• 

 .תןהש נפח את המווסת הורמון של  תקינה לא הפרשה  •

 , שינה ליכה תוך כדיה •

 . ה הקשרות לשינהת אכילהפרעו •

 (.שומן) בדם גבוהה יםטריגליצריד  רמת ,בדם נמוכה סוכר רמת ,בשתן סוכר הימצאות •

 (. אורגזמה) מיני לסיפוק להגיע יכולת רסחו ,רגש העדר• 

 קטטוניה(. סר תזוזה או תגובה בזמן ערות )חו •

 .חושבמ  הדם בכלי בעיות  •

 .אוזנתמ בלתי מסוכרת כתוצאה  (דמתרת)  קומה •

 .הראש של רעד •

 .עפיים העפ ליבשו קרום, עיניים גלגול ,העיניים בתנועת הפרעות (,גבוה עיני תוך ץלח) גלאוקומה  •



 intraoperativeשל  מצב להתרחש ולעל  ,קטרקט ניתוח במהלך .  קטרקט ניתוח במהלך עיניים בעיות  •

floppy iris syndrome   (IFIS),  ניתוח לעבור  צריך ךניה אם.  ונדריספב תש השתמ או משתמשהינך   אם 

 .ונדריספ נטלתש או  נוטל אתה אם לרופאך  אמור ,טרקטק

 .זיהומים בפני להגנה הנדרש מהסוג לבנים דם  תאי מספרב וכנתמס ירידה  •

 מוגזמת ביותר המסכנת את הגוף.   שתיית מים •

 .תקין לא לב קצב• 

 .ושטחית מהירה הימנש , שינה בזמן( נשוםל יכולת חוסר) נשימה קשיי•

 .מעיים חסימת , לבלבב דלקת • 

 .מתרופה כתוצאה ורהע על  פריחה ,וקותסד  שפתייםה, נפוח לשון •

 קשקשים. •

 .ים )רבדומיוליזיס(שריר  וכאבי שרירה סיבי פירוק •

 .מהשדיים הפרשה , שדיים הגדלת, םבשדיי הבלוטות  הגדלת, בווסת  איחור • 

 (.דםב  הסוכר תרמו את המווסת וןרמהו ) בדם אינסולין מתבר עלייה • 

 .העור ותהתקש  •

 .וברגליים בידיים קור  תחושת ,הגוף בטמפרטורת ירידה  •

 . מתרופות  גמילה תסמיני• 

 (. צהבת) העינייםו  העור של הצהבה• 

 

 :   10,000מתוך אחד משתמשמבפחות  מופיעותש תופעות - (very rare) מאד נדירות לוואי תופעות

 

 זנת. אווכרת לא מם מסכני חיים הנובעים מססיבוכי •

   .נשימה לקשיי ולהוביל הגרון את  ערבל יכולה  אשר ותחבנפי מלווה חמורה אלרגית תגובה •

 . לחסימה הגורמת העיכול במערכת  ריםשרי  ותתנועתי  היעדר •

 

פרידון,  מאוד דומה לריס וש בתרופה אחרת הנקראת פאליפרידון, תרופה  תופעת הלוואי הבאה נצפתה בשימ

 .עמידה למצב בר עבמ מהירות לב פעימות :  ש עם ריספרידוןמו חש גם בשיולכן עלולה להתר

 

 הנתונים הקיימים. יתנת להערכה מ לא נהשכיחות  – תופעות לוואי בשכיחות שאינה ידועה

חיים או מסכנת  ובאיברי  ה, באף, בעינלהתחיל בפ ועור מתקלף שעשויה  עם שלפוחיות    , פריחה חמורה  יים 

 (. TEN -ג'ונסון או טוקסיק אפידרמל נקרוליזיסם בגוף )תסמונת סטיבנס פשט לאזורים אחריהמין ולהת

 

 תופעות לוואי נוספות בילדים ובמתבגרים: 

 

כלל  תופבאופן  בילדים  הות  ע י,  במבוגרים.  דומות  להיות  צפויותלוואי  דווחו  ה תופעות    לאלו  הבאות  לוואי 

גבוהה   ביבתדירות  )יותר  ובמתבגרים  במשנים(    17עד    5לדים  ירידשת  תחוים:  גר בומאשר  או  ה  ישנוניות 

)  בערנות,  ראש(עייפותתשישות  כאב  הקא,  בתיאבון,  עלייה  בטן,    צינון,של    יםתסמינ,  ה ,  כאב  באף,  גודש 

 סר שליטה במתן שתן.  חוו  סחרחורת, שיעול, חום, רעד, שלשול

 

  וואי שלא ל  כאשר אתה סובל מתופעת   לוואי מחמירה, אוהופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות ה אם  

 ץ עם הרופא. ן, עליך להתייעובעל צוינה

 

 אידיווח תופעות לוו

 

תופ על  לדווח  לוניתן  באמצעותעות  הבריאות  למשרד  "   ואי  הקישור  על  עקב  לחיצה  לוואי  תופעות  על  דיווח 

ה לטופס המקוון  המפנ  )www.health.gov.il(   ותיאהבית של אתר משרד הבר   " שנמצא בדףופתי תר  טיפול 

  https://sideeffects.health.gov.il: "י כניסה לקישורו ע א  לדיווח על תופעות לוואי.

 ". רםחברת אוניפאוח ל" ניתן לדו ,בנוסף  

 

 פה? . איך לאחסן את התרו5

של    וטווח ראייתםלשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם    ישרת  מנע הרעלה ! תרופה זו וכל תרופה אח •

 ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.   ות ועלתינוקילדים ו/או 

 ריזה. תאריך התפוגה  גבי האל המופיע ע  (exp. Date) חרי תאריך התפוגהין להשתמש בתרופה אא •

 .  שמתייחס ליום האחרון של אותו חוד      

    ובמקום מוגן מאור.  C025-לאחסן מתחת ל שי •

חודשים מזמן פתיחת הבקבוק. יש להשמיד שאריות   3ו מעל  אם עברתמיסה: אין להשתמש בתמיסה  

 תמיסה. 
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https://sideeffects.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
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http://unipharm.co.il/
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 ם: רופה מכילה גהפעיל הת   ל החומרנוסף ע 

 

 ת:טבליו

Lactose  monohydrate; microcrystalline cellulose; pregelatinized starch; sodium starch 

glycollate; magnesium stearate; sodium lauryl sulphate; opadry.  

 
 התאמה.  ב ,מ"ג לקטוז  50-ומ"ג   50מ"ג,  51,  מ"ג   51מ"ג מכילות   4-מ"ג ו 3מ"ג,   2מ"ג ,  1 ונדטבליות ריספ 

 

 תמיסה:

Tartaric acid; benzoic acid; sodium hydroxide; purified water. 

 

 התרופה ומה תוכן האריזה: יתנראכיצד 

)בליס  ותארוזריספונד   טבליות   מגשיות  אריזה (  יםטרבתוך  בכל  קרטון.  אריזת  לתוך  מוכנסות  של    אשר 

 . האריזה משווקים  דליג  ייתכן ולא כל .ת טבליו 30-ו 28,20,15,14,10,7,5  ישנד ריספו

 האחד.   לבן, בעלות קו חצייה מצידן , בצבעןידיה הינן טבליות מצופות, עגולות, קמורות משני צ 1ריספונד 

 , בצבע צהוב בהיר. ןות, עגולות, קמורות משני צידיה פ צוהינן טבליות מ 2ריספונד 

 ר. י, בצבע ירוק בה ןיה משני ציד מצופות, עגולות, קמורות  בליות הינן ט 3ריספונד 

 חול בהיר. , בצבע כןינן טבליות מצופות, עגולות, קמורות משני צידיה ה 4ריספונד 

 ומזרק התכשיר בקבוק את מכילה קרטוןה תאריז  .ל"מ  30 של זכוכית בבקבוק מגיע  התכשיר - תמיסהיספונד ר

 .צבע וחסרת צלולה הינה התמיסה .מדידה

 

 . 6121301,  ת"א, 21429ת.ד. ם בע"מ, שם בעל הרישום: אוניפאר

 פארק תעשייה "מבוא כרמל". בע"מ,   ארםאוניפרן וכתובתו: יצשם ה

 

 

 ת הממלכתי במשרד הבריאות: התרופוס רישום התרופה בפנק רמספ

 01 31403 58 134 :1טבליות ריספונד 

 01 31404 59 134 :2ת ריספונד וטבלי

 01 31405 60 134 :3טבליות ריספונד 

  01 31482 86 134 :4דונטבליות ריספ

    01 31711 17 141  תמיסת ריספונד:

 

 2021בנובמבר  נערך 

 

 ים. שני המינ  ופה מיועדת לבניהפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התר  לשם

 

 

 

http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=134%2058%2031403%2000&safa=h
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=134%2059%2031404%2000&safa=h
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=134%2060%2031405%2000&safa=h
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=134%2086%2031482%2000&safa=h
http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/PerutTrufa.asp?Reg_Number=141%2017%2031711%2000&safa=h

