
 

 , נכבדר "ד

 . Xeplion התחלת שיווקו של התכשיראנו שמחים לבשר על 

Xeplion (Paliperidone Palmitate)  לטיפול  פעם בחודשה זריקה ארוכת טווח במתן הינ

 . 1בסכיזופרניה (maintenance) ותחזוקתי אקוטי

 הן סכיזופרניה הסימפטומים של שיפר באופן מובהק את   Xeplionנמצא כי, במחקרים קליניים 

נתונים אלו יחד עם מתן פעם בחודש . בטיחותי גבוה פרופיל עם, הארוך והן בטווח קצר בטווח

ירידה  ,שיפור ניכר ברמת הדבקות בטיפול  ,שחרור החולים מנטילה יומית של תרופות: מאפשרים

 . 3,2 םמניעת הישנות ההתקף הפסיכוטי ושיפור מתמשך בתפקוד, במספר האשפוזים החוזרים

 הזרקה : התחלת הטיפולIM 8-וביום ה 1-ביום ה,. 

 זריקה פעם בחודש: טיפול אחזקתי . 

 אין צורך במתן כיסוי של אנטי פסיכוטיים פומיים בתחילת הטיפול. 

  (גלוטאל)או בשריר העכוז ( דלטואיד)זמין במתן זריקה בשריר הכתף.  

 זמין במינונים :mg05,,0,155,105 

 מזרק מוכן להזרקה 

  צורך בקירוראין 

 

Xeplion  של  חדשנית המוגש בטכנולוגיהNanoCrystal® הראשונה בפעם, מספק , 

 .  1 שלם ולטווח ארוך חודש למשך עקבי תרופות כיסוי להבטיח היכולת את

Xeplion  0202אושר על ידי משרד הבריאות בדצמבר . 

 :כתובתבאתר האינטרנט של משרד הבריאות ב מונים לרופא ולצרכן יפורסוהעל
http://www.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/abc.asp?Sr_Type=T_Name&safa=h. 

 .09-9591111ניתן לקבל את העתקים של העלונים בפניה אלינו לטלפון 

 .נשמח לענות על כל שאלה 
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