
 
  

 
  1986 –עלון לצרכן לפי תקות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 

  
  התרופה משווקת ללא מרשם רופא 

  
  

  מ"ג 1  לכסיותיקוטיל 
  מ"ג 2יקוטיל לכסיות  

  
   

   Nicotineיקוטין מ"ג 1 :המכיל תלכסיכל מ"ג:    1יקוטיל לכסיות
 Nicotine טיןיקו מ"ג 2מ"ג: כל לכסית מכילה:  2יקוטיל לכסיות  

  
  . 6ראה סעיף  אא -ואלרגיים בתכשיר  חומרים בלתי פעילים

  
  

  קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. 
  עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות וספות, פה אל הרופא או אל הרוקח. 

  
    .שים 18מיועדת למבוגרים מעל גיל תרופה ה

. היוועץ ברוקח אם הך זקוק שיר על פי ההוראות בסעיף המיון בעלון זה. את התכליטול עליך 
  למידע וסף. 

  צור קשר עם הרופא, אם אתה צריך להשתמש בתרופה גם אחרי תשעה חודשי שימוש.

      למה מיועדת התרופה?  .1
  

  . 18  למבוגרים מעל גיל .לגמילה מיקוטיןהקלת הסימפטומים הקשורים ל ו עזר לגמילה מעישון
הלכסיות יכולות   להפסיק לעשן בבת אחתאו אשר אים מוכים ביכולתם כעת מעשים שאין ב

  גם לשמש חלק מתוכית להפחתת עישון לפי הפסקה מוחלטת. 
  

  .הטבק ממרכיבי אחד היו ראש, יקוטין המכיל תלכסי יקוטיל
  . הפה רירית דרך וספג באיטיות משוחרר היקוטין,  עם המציצה

  
  תרופות המשמשות במצבים של תלות ביקוטין.: קבוצה תרפויטית

   
 לפי שימוש בתרופה .2

  
  

 אין להשתמש בתרופה אם: 

 ך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הוספים אשר מכילה התרופהה 
 . )6(ראה סעיף 

 ך מעשןאי .  
  

  
  

  
  אזהרות מיוחדות הוגעות לשימוש בתרופה

 י הטיפול ביולפל לכסמ"ג ספר לרופא אם 2-מ"ג ו 1ת יקוטי:  
 

o ך סובל ממחלת לבה התקף לבעברת  :כגון האי ספיקת לב, תעוקת לאחרו ,
הפרעות בקצב  או ) Prinzmetal’s angina(מחזורית במוחה תעוקת חזה , החז
רופה השימוש בתמן טלית התרופה, חמרה במחלת הלב בזחווה ה   אם הך . הלב

 ופחת או מופסק.צריך להיות מ 
o סבלת בעבר משבץ   
o  ך סובל מלחץ דם גבוהה 



o ך סובל מהפרעות בזרימת הדםה 
o ך סובל מסוכרתיקוט. היועם תחילת השימוש ביל לכס ,עליך לעקוב אחר ת

או  ןלייסואהצורך ב. הה יותר מבאופן רגילבורמת הסוכר בדם שלך בתדירות ג
 להשתות.  עלול לסכרתשלך  תרופה ב

o ך סוילות יתר של בלוטת התריס (תירואיד)בל מפע ה 
o ך סובל מגידול בבלוטת יותרת הכליה (פאוכרומוציטומה)ה 
o ך סובל ממחלת כליה או כבדה 
o ך סובלפפטי  , דלקת של חלל הפה או הגרון, דלקת קיבה או כיבטדלקת הושמ ה

 (אולקוס) 
o ך סובל/סכוסים) אפליפסיה (פרמ בתלה 
  : גריםילדים ומתב

 ותיות  ו כמוילאפים חמורים או  קטות לילדים ועלולות להוביל לתסמייקוטין מסוכ של
ושדה  דםלכסיות מחוץ להישג י יקוטיל למוות. לכן, הכרחי כי תקפיד על הרחקת

  . 18   גיללחת מת עדת לילדים ולמתבגריםיוהתרופה איה מ  . זמןשל ילדים בכל  ראייתם
  

,  ספי תזוהופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותואם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרוה, תר
    ספר על כך לרופא או לרוקח.

  

  ,וספות ות את יתכן שהרופא ירצהאם אתה מפסיק לעשן ואם אתה משתמש בתרופותלש  
    .אותן אתה וטל תשל התרופו המיון

 

אולם, מלבד   טיל לכסיות ותרופות וספות.בין תרופתיות בין יקוקיים מידע על תגובות  לא
  . מותמסוי ים להיות בעלי השפעה על תרופות י שו אחרים בסיגריות ע יקוטין, חומרים 

  
    כגון:  עשויה להשפיע על פעילות של תרופות מסוימותהפסקת העישון 

 ות) ימתיאופילין (תרופה לטיפול באסטמת הספו 

 היימר)יפול במחלת אלצקרין (תרופה לטאט 

 זיה) לטיפול בסכיזפין (תרופות אפין וקלוזאאולופר 

  סולין (תרופה לטיפולון יי –סוכרת) באיתכן ויהיה צורך להתאים מי  
  

  
  ומזון  שימוש בתרופה

 קותד 15ויש להימע מהם , היקוטין ספיגת להפחית את עשויים  חומציים קלים ומשקאות וקפה 
  ת הלכסיה. אין לשתות או לאכול בזמן מציצ .הלכסית מציצת לפי 
                        

  ופוריות  הקה ,הריון     
  הריון 

. תיוקך שלגדילה האטה בהוביל ל ון יכול לשריון מאחר ועיחשוב מאוד להפסיק לעשן בזמן הה
 ישתס , עדיףבאופן אידיאלי עישון אף עלול להוביל ללידה מוקדמת ואפילו ללידת עובר מת.

הצוות  ק לאחר התייעצות עם ל רקוטייש להשתמש ביא שימוש בתרופות. להפסיק לעשן לל
 הרפואי  

  הקה 
עלול להימצא בחלב  שיש להימע מעישון, מאחר ויקוטין  יש להימע מיקוטיל בזמן הקה, כפי
 הלכסית את ץקה, יש למצו ביקוטיל לכסיות בזמן הה אם. אם רופאך המליץ לך להשתמש

  קה. במשך השעתיים שלפי הה, ולהימע מכך מיד לאחר ההקה
  פוריות 

אצל שים ואצל גברים. ההשפעה של יקוטין על  ן לפגיעה בפוריות  כועישון מגביר את הסי
  . הפוריות איה ידועה

  
             היגה ושימוש במכוות 

ת מכוות אם הלכסית לקחת בהתאם למיון  בהיגה או בהפעלסיכון הקשור אין עדויות ל
  עלולה לגרום לשיויי התהגות.המומלץ, אך יש לזכור כי הפסקת עישון 

  
  מהמרכיבים של התרופהמידע חשוב על חלק 

  ם ומלטיטול. ייממתיקים, כולל אספרט ותיקוטיל לכסיות מכיל
  



לסובלים  להיות מזיק ואשר עשוי  ,לפילאליןמקור שהוא ם יי מכילה אספרט כל לכסית
ה  וא איו מפומאחר והין  ללא(מחלה גטית דירה שבה יש הצטברות של פי  מפילקטווריה
  .). היטב מהגוף

  
  מלטיטול, שהוא מקור לפרוקטוז: ותמכיל יקוטיל לכסיותמשום ש

 אמר לך על ידי הרופא ם מסוימים, צור קשר עם הרופא, כי יש לך אי סבילות לסוכריךשל אם  
 . לפי טילת התרופה שלך

  ל קל.ושלששל מטופלים עלולים לחוות אפקט 
  

 ולי סוכרת.כסיות מתאימים לחטיל למרכיבי יקו
  

  ליחידה.   מ"ג תרן 9.8 ותיקוטיל לכסיות מכיל
  .מבוקרת תרן הבדיאטעל ידי מטופלים אשר מצאים לקחת זאת בחשבון יש 

  מש בתרופה? תשת  כיצד . 3
  

  בוגע למיון ואופן הטיפול בתכשיר. הרוקח אם איך בטוח עם הרופא אועליך לבדוק 
  

  מ"ג. 2-ומ"ג  1: בשי מיוים זמיות ת לכסיויקוטיל 
  המיון המתאים עבורך יהיה תלוי בהרגלי העישון הקודמים.

  אם: מ"ג 2 לכסיות טילעליך להשתמש ביקו

 יקוטיןובוהה או גבוהה מאאתה סובל מתלות גד ל . 

  יסית בעבר להיגמל מעישון באמצעותיותל לכסיקוטי 1 יסיו מ"גכשל.  ןוה 

 יתסמותרים חזקים, עד כדי כך שיש חשש שתשוב לעשן.  מילה שאתההג י חווה  
  .מ"ג  1יקוטיל לכסיותאחרת, עליך להשתמש ב

  
  ה:את המיון המיטיבי עבורך באמצעות הטבלה הבא  בחר

  
  
  
  

  תלות גבוהה או גבוהה מאד  מתוה עד גבוהה תלות    תתלות מוכה עד ביוי
      

  סיגריות ליום 30-יותר מ  סיגריות ליום  20-30  יוםסיגריות ל 20-פחות מ
המוצר המועדף הוא 
  מ"ג.  1יקוטיל לכסיות

המוך  יתן להשתמש במיון
) מ"ג  1יקוטיל לכסיות(

יקוטיל  (או במיון הגבוה 
 התאם), במ"ג 2 לכסיות

  למאפייך ולהעדפותיך 

המוצר המועדף הוא 
  מ"ג.  2יקוטיל לכסיות

  
שימוש במוצר  מ"ג), יש לשקול 2ה משימוש במוצר במיון הגבוה (ת לוואי כתוצאת תופעאם חווי

  מ"ג).  1במיון המוך (
  

  שימוש (עבור שי המיוים): הן אופ
 ם היקוטין.וש בטעעד שתח טיל אחת לפיך ולמצוץ יש להכיס לכסית יקו . 1
דופן הפימית של כיים ל, בין החיאת הלכסית לצד הפה כשתחוש את טעם היקוטין, העבר . 2

 . הלחי 
 כשטעם היקוטין חלש, יש לשוב ולמצוץ את הלכסית. . 3
  דקות). 30-כשהלכסית מסה לחלוטין (   יש לחזור על פעולות אלו עד . 4
  

 סית. את הלכאין ללעוס  !
  בשלמותה. לבלוע את הלכסית ין א !

  

 ניתן להשתמש במינון הגבוה

 ניתן להשתמש במינון הנמוך



  המיון המקובל בדרך כלל הוא:
  

  המיון המקובל הוא ורר הצורך לעשן.ר מתע , כאשתשעו  1-2כל לכסית אחת, מיון התחלתי: 
  . לכסיות ביום 8-12
יקוטיל לכסיות של  15או  מ"ג 1 יקוטיל לכסיותשל לכסיות  30-להשתמש ביותר מאין 

  ביממה.  מ"ג  2 לכסיות
  

  בראש ובראשוה לצורך גמילה מעישון. יות משמשות יקוטיל לכס 
  

  עישון): שימוש לצורך גמילה (הפסקה מלאה של ה 
על מת לשפר את סיכוייך להיגמל באופן מלא מעישון עליך להפסיק לעשן מיד עם תחילת  

  השימוש ביקוטיל לכסיות, ולהימע מעישון במשך כל תקופת הטיפול. 
ים  חודש  3ך בטיפול במשך משך הטיפול המומלץ שוה בין אדם לאדם. בדרך כלל יש להמשי

רגה את מספר הלכסיות שיטלות בכל יום. יש  חודשי טיפול יש להפחית בהד 3לפחות. לאחר 
  לכסיות ליום.  1-2-להפסיק את הטיפול כאשר הצלחת לצמצם את השימוש שלך ל

אשים חודשים. עם זאת, ישם  6-לכסיות מעבר ל ככלל, לא מומלץ להשתמש ביקוטיל
  פול ארוך יותר על מת שלא ישובו לעשן. למשך טי זקוקיםשושהפסיקו לעשן 

  להיוועץ ברופא.  עלייך - מעל תשעה חודשים ה משתמש ביקוטיל לכסיותאם את
  ישון. עשוי להגביר את סיכוייך להיגמל מע ביקוטיל לכסיותיעוץ והדרכה בזמן הטיפול  י
  

  שימוש לצורך הפחתה בעישון:
עישון, במטרה להאריך את משך הזמן ללא   יש להשתמש ביקוטיל לכסיות בין תקופות של

  , תוך כווה להפחית את העישון ככל האפשר. עישון
שבועות של שימוש   6לשימוש בלכסיות. אם לאחר  השימוש בסיגריות צריך להתחלף בהדרגה 

צלחת להפחית את מספר הסיגריות שאתה מעשן ביום לכדי חצי, עליך  ביקוטיל לכסיות לא ה
  ית. לחפש עזרה מקצוע

חודשים לאחר התחלת   4- מוכן, אך לא יאוחר מ עליך לסות להפסיק לעשן ברגע שאתה מרגיש
. לאחר מכן, עליך להפחית בהדרגה את מספר הלכסיות שאתה וטל, ביקוטיל לכסיותהשימוש 

  ימים.  2-5דה של לכסית אחת מהסך היומי, כל הורידי  -על למשל 
לחפש עזרה חודשים, עליך  6בתוך  להפסיק את העישון אם אתה לא מצליח לבצע סיון רציי

  מקצועית. 
עם זאת,   חודשים איו מומלץ. 6לתקופה של מעל  ביקוטיל לכסיותבאופן כללי, שימוש קבוע 

  ול ארוך יותר על מת שלא ישובו לעשן. ישם אשים שהפסיקו לעשן ושזקוקים למשך טיפ
  שון. יות עשוי להגביר את סיכוייך להיגמל מעיייעוץ והדרכה בזמן הטיפול ביקוטיל לכס

  

   .ל תמיד למקרה שתחוש שוב בתשוקה לעישוןיקוטי שא עימך  

 ר לעישון. וזכור! סיגריה אחת מספיקה כדי שתחז  
  

  ה המומלצתאין לעבור על המ!  

  18ה מיועדת לילדים מתחת לגיל תרופה זו אי  .  
  
  
  
  
  

  
  

  
  אם טלת בטעות מיון גבוה יותר 

די. התסמיים עישון רב מ  לאלו שלים זהים להוביל לתסמי  הדי עלוללכסיות רבות מ מציצת
  :ים של מיון יתר של יקוטין כולליםי הכלל

כאב בטן, הפרעה  חולשה, הזעה, ייצור מוגבר של רוק, צריבה בגרון, בחילה, הקאות, שלשול,
ימות הלב, קוצר שימה  ה ובראיה, כאב ראש, פעימות לב מהירות או הפרעה אחרת בפע עבשמי

  הדם. והפרעות בזרימת
  עליך להתייעץ עם הרופא או הרוקח אם אתה חווה בעיה כלשהי. 

  
ים  דבילד, פה מיד לרופא. אפילו כמויות יקוטין קטות מסוכות לילאם יש חשד להרעלה 

  ות להוביל לתסמיים חמורים ואף למוות. ועלול



יון של בית מן התרופה, פה מיד לרופא או לחדר מבלע ילד בטעות אם טלת מת יתר או אם 
  חולים והבא אריזת התרופה איתך.

  
ך ך וטל תרופה. הרכב משקפיים אם השה בכל פעםאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמה 

 זקוק להם. 
  
  

 .ך שאלות וספות בוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקחאם יש ל
  
  איתופעות לוו   .4

ל לכסיות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. כמו בכל תרופה, השימוש ביקוטי
  תכן ולא תסבול מאף אחת מהן.יאל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. י

  
משתמשים).  10,000מכל  10עד  1-פיע לעיתים דירות (בתגובות אלרגיות לתכשיר עלולות להו 

אתה יש לפות מיד לרופא אם ת להיות חמורות. לרגיות עלולובמקרים ספורים התגובות הא
 :  מסימפטומים כגוןסובל 

   ,יםפיחות של הפ או מחרלת (פריחה המתבטאת    ,לוע ו/או קושי לבלועהלשון ו/או ה
שימה  שיימגרדים הבולטים מהעור) בליווי ק בהופעה פתאומית של געים אדומים

  (אגיואדמה).
 

  משתמשים): 10 -מ  1-יותר מ(מופיעות במאוד  אי שכיחותתופעות לוו

  בחילות 

  
  משתמשים): 10 -ב 1-עדאי שכיחות (מופיעות בתופעות לוו

 וחות בחלל הפה דלקת ברירי ת הפה, אי 

  כאב גרון 

 ותהקא 

 וחות קיבהב כאב/אי 

  שלשול 

 ו.בעיות אל ביטויין שלאת פחית  מציצה איטית יותר בדרך כלל תצרבת ( /הפרעות במערכ העיכול ( 

 גזים 

 ים שיהוק 

  עצירות 

 סחרחורת וכאב ראש 

 דוד הי שי 

  שיעול 

  יובש בפה 

  ן שכיחות (מופיעותמשתמשים): 100מתוך  1-עדתופעות לוואי שאי  

 דפיקות לב 

  משתמשים):  1,000מכל  1-עדבתופעות לוואי דירות (מופיעות 



  הפרעות בקצב הלב 
   תגובות אלרגיות. 

   : החות לא יודעעם שכיתופעות לוואי  

 דלקת כיבית בחלל הפהחרלת 

 רעד 

  שימה קשיי 

 יי בליעה קש 

 גיהוקים 

 ייצור מוגבר של רוק 

  חולשה 

  עייפות 

 א טובהל שה כללית הרג 

  ים דמויי שפעתתסמי 
 

  
  , אך הקשר לטיפול ביקוטין לא ברור.ם להיות קשורים להפסקת העישוןכיבים בפה עשויי

  
כאשר אתה סובל מתופעת ואי מחמירה, או אם אחת מתופעות הלופעת לוואי, אם הופיעה תו

   .לוואי שלא צויה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא
  

 לוואי תופעות על דיווח"ר הקישו על לחיצה באמצעות הבריאות למשרד איוול תופעות על לדווח ניתן
 המפנה )www.health.gov.il (הבריאות משרד אתר של  הבית בדף שנמצא "תרופתי טיפול עקב

או ע"י כניסה לקישור: ,לוואי תופעות על לדיווח המקוון לטופס
sequence.aspx?formType=AdversEffectMehttps://forms.gov.il/globaldata/getsequence/get

dic@moh.gov.il 
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 ע הרעלהוטווח  םופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידתרתרופה זו וכל    !מ
אל תגרום להקאה ללא הוראה  של ילדים ו/או תיוקות ועל ידי כך תמע הרעלה.ראייתם 

 מפורשת מהרופא. 

 שתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (אין לה(exp. date  המופיע על גבי האריזה. תאריך
 . דשהתפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חו

 
  .C 025מתחת ל יש לאחסן   תאי אחסון:

  
  מידע וסף  .6
  

 וסף על החומר הפעיל   התרופה מכילה גם–   
 :מ"ג 1יקוטיל לכסיות 

Maltitol, Polyacrylate dispersion  30% (dry mass), Xanthan gum, Magnesium 
stearate, Sodium bicarbonate, Silica, colloidal anhydrous, Aspartame, Sodium 
carbonate anhydrous, Peppermint oil, Levomenthol 

 :מ"ג 2יקוטיל לכסיות 
Maltitol, Polyacrylate dispersion   30% (dry mass), Xanthan gum, magnesium 
stearate, sodium bicarbonate, Silica, colloidal anhydrous, Aspartame, Sodium 
carbonate anhydrous,Levomenthol, Peppermint oil 

 
 

  מ"ג תרן  9.8ם, יימ"ג אספרט 10כילה כל לכסית מ

  ראית התרופה ומה תוכן האריזה כיצד– 



 ולה קמורה בטעם מטה.בצורה עג לבה, לכסית יקוטיל היה
 

 לכסיות באריזה 96,  36,  12כילות אריזות יקוטיל לכסיות מ 
 

 סיומר הלת'קר ישראל בע"מ, ת.ד.אסג'י.    :וכתובתו בעל הרישוםפתח תקווה.  ,3256.קיי קו 

 סיומר הלתקר שוויץ : וכתובתו יצרןשם הגלקסוסמיתקליין קוAG  .ריש, שוויץ ,  

 בדק ואוש י משרד הבריאות בתאריך:  ר ע"יעלון זהבהתאם להוראות  ועודכן 2017יו
 2022משרד הבריאות בתאריך מרץ 

  
 

  

  קס התרופות הממלכתי במשרד הבריאותמספר רישוםהתרופה בפ  : 
 136-54-31154 ,מ"ג:  1יקוטיל לכסיות 
  139-97-31643 ,מ"ג:  2יקוטיל לכסיות 

  

  ולשם הפשטות סח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת ולהקלת הקריאה, עלון זה
 . המיים ילבי ש

  
  

Nic Loz PT V2 
  


