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 :2011 ספטמברשאושרו ב  Xalatan Eye Dropsשל  ולצרכן לרופא ןברצוננו להודיעך על עדכון בעלו

 .הדגשה משמעה החמרה, קו חוצה משמעו מחיקת טקסט, קו תחתי משמעו תוספת טקסט

Latanoprost 50mcg/ml 
 
Indicated for:  
Reduction of elevated intraocular pressure as a first line treatment in patients with open angle glaucoma and 
ocular hypertension. 
 

 :לרופא בעלון העיקריים העדכונים להלן

Lactation 
Latanoprost and it's metabolites may pass into breat milk. Latanoprost should therefore be used within 
caution in nursing women. 
 
Undesirable effects 
The majority of adverse events relate to the ocular system. In an open 5-year latanoprost safety study, 33% 
of patients developed iris pigmentation (see 4.4). Other ocular adverse events are generally transient and 
occur on dose administration. 
Adverse events are categorized by frequency as follows: very common (≥1/10), common (≥1/100, <1/10), 
uncommon (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10,0000, <1/1000) and very rare (<1/10,000). Frequencies for events 
reported post-marketing are not known. 
Eye Disorders: 
Very common: Increased iris pigmentation; mild to moderate conjunctival hyperaemia eye irritation (burning 
grittiness, itching, stinging and foreign body sensation); eyelash and vellus hair changes (increased length, 
thickness, pigmentation and number) (vast majority of reports in Japanese population). 
Common: transient punctate epithelial erosions, mostly without symptoms; blepharitis; eye pain. 
Uncommon: Eyelid oedema: dry eye; keratitis; vision blurred; conjunctivitis. 
Rare: Iritis/uveitis (the majority of reports in patients with concomitant predisposing factors); macular 
oedema, including cystoid macular edema; symptomatic corneal oedema and erosions; periorbital oedema; 
misdirected eyelashes sometimes resulting in eye irritation; extra row of cilia at the aperture of the 
meibomian glands (distichiasis). 
Photophobia, periorbital and lid changes resulting in deepening of the eyelid sulcus. 
Cardiac Disorders: 
Very rare: Aggravation of angina in patients with pre-existing disease. 
Respiratory, Thoracic and Mediastinal Disorders: 
Rare: Asthma, asthma aggravation, acute asthma attacks,.and dyspnoea. 
Skin and Subcutaneous Tissue Disorders: 
Uncommon: Skin rash. 
Rare: Localised skin reaction on the eyelids; darkening of the palpebral skin of the eyelids. 
General Disorders and Administration Site Conditions: 
Very rare: Non-specific chest pain. 
There have been additional post-marketing spontaneous reports of the following: 
Nervous System Disorders: 
Headache, Dizziness. 
Cardiac Disorders: 
Palpitations. 
Musculoskeletal and Connective Tissue Disorders: 
Myalgia; Arthralgia. 
Infections and Infestations:  
herpetic keratitis 
Paediatric Population 
In two short term clinical trials (≤ 12 weeks), involving 93 (25 and 68) paediatric patients the safety profile 
was similar to that in adults and no new adverse events were identified.  The short term safety profiles in the 
different paediatric subsets were also similar.  Adverse events seen more frequently in the paediatric 
population as compared to adults are: nasopharyngitis and pyrexia. 
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 :לצרכן בעלון העיקריים העדכונים להלן
 

 :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
גלאוקומה צרת זוית , כגון הרפס זיהום, דלקת)עיניים בת או סבלת בעבר מליקוי /אם הינך סובל, או מניקה אם הינך בהריון

 . אם הנך סובל מאסטמה .הכבד , הלב, ('וכו פגיעה בעדשות העיניים, חמורה
 .אם עברת לאחרונה ניתוח להסרת קטראקט, בעבר מעיניים יבשות ת או סבלת/אם הינך סובל

.יש לדווח על השימוש בתרופה - אם הינך עומד לעבור ניתוח בעין
 

 
 :לוואיתופעות 

שינוי בפגמנטציה של הקשתית : כגון, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
הרגשת , עקצוץ, גרד: כגון) צריבה וגירוי בעין, אודם בעין, טישטוש ראיה, פריחה, בצבע העיניים, תים תמידילעי, שיגרום לשינוי

, כיוון: כגון)שינויים בריסים , אי סבילות לאור –פוטופוביה , בצקת בעפעף או בעין, בעין או יובש כאב, דמיעת יתר, (בעין" גוף זר"
התקפי אסתמה , אסתמה, או שינויים בו הגורמים להעמקת חריץ העפעףר העפעף התכהות עו, (צבע או מספר, עובי, אורך

 . יתר לחץ דם בלחמית, הבדלי צבע בין העיניים, כאב ראש, סחרחורת, החרפה באסתמה קיימת וקוצר נשימה, חריפים
 
 
 

: הבריאות משרד שבאתר התרופות במאגר פרסומם לצורך הבריאות למשרד נשלחו לרופא העלונים
http://www.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp . 

 
 

 מ"ברת פייזר פרמצבטיקה ישראל בעחבלת עלון מלא מודפס ניתן לפנות ללק, לחילופין
  12133. ד.ת, 9שנקר 

 .46725, הרצליה פיתוח
 
 
 

 , בברכה
 

 ענת גולדבוים
 ממונה תרוקח
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