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 בדם  Clozapine (Leponex)  הנדון: בדיקות רמת

 

המעבדה לטוקסיקולוגיה, פרמקולוגיה ופרמקוגנטיקה בקריה הרפואית רמב"ם אנו שמחים להודיע ש

 tricyclic-משפחת השייכת ל Clozapine  .פלסמהב Clozapineבדיקות לניטור רמת  החלה לבצע

dibenzodiazepine משמשת לטיפול בהפרעות פסיכוטיות.ו 

 תופעות הלוואי.  מזערתהצלחת הטיפול ומ משפרת את סיכויי פלסמהב Clozapine -ניטור רמת ה

 

תחת פיקוח של  HPLC מכשיר מדויקת באמצעות כרומטוגרפית בשיטה במעבדתנומבוצעת  בדיקהה

  .בקרת איכות בינלאומית

לאחר ובנוסף במקרים דחופים ביום ד הבדיקה מתבצעת פעם בשבוע תדירות ביצוע הבדיקה: 

 תיאום מראש.

 

 .םדף הוראות על אופן לקיחת הדמים ושינועמצורף 

 

 (.17בה מבוטח הנבדק )טופס  החולים קופת שלהתחייבות של ביה"ח או לצרף  יש

 . 2כמות:  80299קוד משרד הבריאות לבדיקה הינו: 

 ₪. 412מחיר הבדיקה הינו: 

 

 

 אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

 

 

 בברכה,

 

 עדנה אפרתי 'דר

 מנהלת המעבדה לטוקסיקולוגיה, פרמקולוגיה ופרמקוגנטיקה

 טוקסיקולוגיה קליניתלפרמקולוגיה והמערך 

 מרכז רפואי רמב"ם 

  04-7772725/ 04-7773440  טלפון

 04-8542092פקס 

e_efrati@rambam.health.gov.ilemail:  
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 HPLC בשיטת   CLOZAPINEניטור רמת

 
 

 הוראות לקיחת הדם - ( את הדם יש לקחת לפני מתן התרופהtrough -  )מבחנתבשפל  CBC 

 מ"ל.  10. הנפח הנדרש )פקק סגול(גדולה 

, מספר פקס , גיל, שם הרופא השולח.החולה, ת.ז שםיש לצרף לכל מבחנה טופס דרישה עם 

יש לציין את זמן הדיגום יחסית למשלוח תשובות ומספר טלפון למתן תוצאות חריגות. בנוסף, 

 .diazepamהחולה מקבל למתן האחרון של התרופה, והאם 

 ₪. 412. מחיר הבדיקה 2כמות:  80299לקוד מב"ר  התחייבותיש לצרף לכל דגימה טופס 

 הדגימות במקרר יש לשמור - הוראות שינוע ºC)4 )בצידנית מקוררת. אלינו ןתולשנע או 

 .מנטילתן שעות 48יש לדאוג להעברת הדגימות למעבדה בתוך 

רק ובנוסף במקרים דחופים הבדיקה מתבצעת פעם בשבוע  - ימי קבלת דגימות ומתן תוצאות

 . 14:00 – 9:00 בימים א עד ה בין השעות. דגימות יתקבלו מראש תיאוםלאחר 

 על סודיות גורף(.ויתור קס )לאחר מילוי טופס פב ישלחותוצאות 

 

 ופרמקוגנטיקהפרמקולוגיה  ,המעבדה לטוקסיקולוגיה     :הכתובת למשלוח הדגימות

 המרכז הארצי למידע בהרעלות                                             

 1קומה  סמי עופר,בניין                                             

 , חיפהמרכז רפואי רמב"ם            

                         04 -7772728 3392 / –טל' במעבדה                                             

 

 
 
 
 
 

 


