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10 year risk of (fatal and non fatal) CV events in populations at low CVD risk
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* הטבלאות אינן מיועדות למטופלים בעלי תחלואה קרדיוואסקולרית ידועה )קלינית או הדמיה(. חולים בעלי תחלואה   
mg/dL קרדיוואסקולרית ידועה מוגדרים כבעלי סיכון גבוה מאד עם יעד של מתחת ל   

* SCORE2  מיועד להערכת סיכון במניעה ראשונית בלבד
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mg/dL מתחת ל LDL-C  נמוך )יעד

10 year risk of CV events in older persons in populations at low CVD risk

Non-HDL cholesterol (mg/dL)

גילי 70 ומעלה

יעד

יעד 

יעד 

LDL-C
 LDL-C
LDL-C

³100 mg/dL >

³70 mg/dL >

70 mg/dL >1A חוזק המלצה                   
³llb 55 חוזק המלצהmg/dL < או

סיכון בינוני 

סיכון גבוה 

סיכון גבוה מאוד 

50 years

< 2.5%

 2.5 to < 7.5%

50-69 years

< 5%

5  to < 10%
10%

70 years

< 7.5%

 7.5 to < 15%
15%7.5%

מחשבון
2

מעבר למחשבון אונליין
**2 SCORE2-OP לבדיקת

https://bit.ly/scoreop


** יתכן כי במסגרת השימוש באתר עשויה החברה לספק קישורים והפניות לאתרים ודפים שונים ברשת האינטרנט, 
המופעלים על ידי צדדים שלישיים )"אתרים מקושרים"( בהם יוכל המשתמש, בין היתר, לקבל )או לרכוש( מוצרים 

ושירותים שונים. ייתכן כי באתרים ובדפים מקשורים אלו יתבקש המשתמש  להירשם, למסור פרטים שונים וכיו"ב. מובהר 
כי אין לחברה כל ידיעה, שליטה או אחריות לגבי הנעשה באתרים מקשורים אלו. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו 

אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. הגלישה 
לאתרים ודפים מקשורים אלו, כמו גם כל פעולה שיבצע המשתמש בקשר אליהם, הינן באחריותם של המשתמשים 

ושל בעלי האתרים המקושרים בלבד, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בגין אבדן, הפסד או נזקים ישירים ו/או 
עקיפים כנגד החברה ו/או מי מטעמה הנובעים מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ו/או במידע הניתן באתרים מקושרים אלו. 
למען הסר ספק, החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים 

אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית )link(. החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר 
אינטרנט פעיל.

פראלואנט מיועדת לטיפול במבוגרים עם רמות כולסטרול גבוהות בדם )הסובלים מהיפרכולסטרולמיה ראשונית 
]משפחתית הטרוזיגוטית או לא משפחתית[ או דיסליפידמיה מעורבת( בשילוב עם תזונה מותאמת. 

וכן לטיפול במבוגרים עם רמות כולסטרול גבוהות בדם ועם מחלה קרדיווסקולרית על מנת להפחית את הסיכון הקרדיווסקולרי.
היא ניתנת בשילוב עם תרופה מקבוצת הסטטינים או בשילוב עם תרופה מקבוצת הסטטינים ותרופות נוספות להורדת 

רמות שומנים בדם,  במטופלים בהם המינון המקסימאלי הנסבל של תרופה מקבוצת הסטטינים אינו מוריד את רמות 
הכולסטרול בדם בצורה מספקת  או כטיפול יחיד )פראלואנט בלבד( או בשילוב עם תרופות נוספות להורדת רמות שומנים 

בדם במטופלים בהם תרופות מקבוצת הסטטינים לא נסבלות או לא ניתן להשתמש בהן.

 Please refer to the updated physician prescribing information as approved / updated in accordance with the
instructions of the Ministry of Health
Praluent 75 mg or Praluent 150 mg
Each 1 ml single-use pre-filled pen/syringe contains 75 mg or 150 mg alirocumab 
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