For the treatment of moderate to severe plaque psoriasis in adult patients (18 years or older) who have failed to, or have contraindication
to, or are intolerant to other systemic therapies including ciclosporin, methotrexat and psoralan U.V (PUVA).
Introducing the first in a new class of biologics which selectively targets IL-12 and IL-23

Stelara® offers:

Efficacy
• Over two-thirds of patients achieved PASI 75 by Week 12 after only two doses1,2
• Stelara provides superior efficacy over high dose Etanercept with similar safety
over a 12 week period3

Convenience
• Four doses per year, after 2 induction doses4

Confidence
• Safety has been established in a large clinical development programme - 3 years
analysis of 4,728 patient-years5
References: 1. Papp KA, et al. Lancet. 2008;371:1675-84. 2. Leonardi CL, et al. Lancet.
2008;371:1665-74. 3. Griffiths C, et al. NEJM 2010,362:118-284. 4. Stelara® SPC.
Available from: http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/stelara/ H958-PI-en.pdf. Accessed 11 Feb 2009. 5. Gordon k, et al. poster at EADV 2009.
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For comprehensive information please refer to full prescribing
information as approved by the Israeli health Authority

2011  שמחה לבשר על הכללת התרופה סטלרה בסל הבריאות לשנתJANSSEN חברת
)כטיפול ביולוגי בפסוריאזיס (בהתאם למסגרת ההכללה בסל של התכשירים הביולוגים לפסוריאזיס
החולה-)2()בהתייחס לחולה העונה על האמור בפסקת משנה(א
קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות בלא שיפור משמעותי
לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפול
 התרופה תינתן על פי מרשם של רופא מומחה בדרמטולוגיה.ב
סטלרה זמינה בכל קופות החולים
 מעלות2-8 סטלרה מאוחסנת בקירור

: הטיפול בסטלרה יינתן לטיפול בפסוריאזיס בהתקיים כל התנאים האלה.א
: החולה סובל מאחד מאלה.1
50 - מעל לPASI  של שטח גוף או50%- מחלה מפושטת מעל ל.א
, קיפולי עור, צוואר, נגעים באזורי גוף רגישים –אזורים אלו יכללו פנים.ב
 אזור הגניטליה והישבן, כפות רגליים,כפות ידיים
50%  החולה קיבל שני טיפולים סיסטמיים לפחות בלא שיפור של.2
; לאחר סיום הטיפול בהשוואה לתחילת הטיפולPASI -לפחות ב

