
 1986 -  עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו
 התרופה משווקת ללא מרשם רופא 

 

 קפליות  ,אקסידול
 כל קפליה מכילה: 

  Acetylsalicylic acid 250 mg      מ"ג   250חומצה אצטילסליצילית 
  Paracetamol 250 mg                    מ"ג  250פרצטמול 

    Caffeine (anhydrous) 65 mg                "ג מ 65 מים( ללא )  קפאין
 

 . "מידע נוסף " 6ראה סעיף   -  בתכשירואלרגנים  חומרים בלתי פעילים 
ספות,  עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נו  . קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

 פנה אל הרופא או אל הרוקח. 
  רופא לזקוק למידע נוסף. עליך לפנות וקח אם הנך  . היוועץ בר ה ינון בעלון זמאות בסעיף הר ההו פי לע  ר יתכשהאת  יטול ל עליך

טיפול בכאב  לימים   3טיפול בכאב או לאחר  לימים   5אינם משתפרים לאחר המחלה )סימפטומים( מחמירים או   תסמיני ובמידה  
 (. " ?בתרופהכיצד תשתמש  "  3)ראה סעיף חום ב  המלווה

 

 ? התרופהת  מה מיועדל .1
 וכאב המלווה בחום.  עד בינוני הקשור למיגרנה, כאבי וסת   קל כאב ראש   על כאבי ראש,  ת להקלה זמניד ועאקסידול מי

 קבוצה תרפויטית: 
 (. NSAIDשאינו סטרואידי ) ת דלקנוגד  -יצילית  חומצה אצטילסל

 משכך כאבים ומוריד חום.  -פרצטמול 
 ית. ם המרכזיבכת העצ את מער, מעורר לקלואידא קסנטין   -קפאין  

 

 תרופה ב  ימושש י לפנ .2
 אם:אין להשתמש באקסידול 

מידע  "  6)ראה סעיף  התרופה   המכיל פים אשר  לכל אחד מהמרכיבים הנוסאו  חומרים הפעילים ל )אלרגי(   אתה רגיש •
 . "(נוסף

  של ות התנפח, חרלת  או  עורית  פריחה ,ה נשימ קוצר  או צפצופים , אסתמה:  לכלול   םעלולי אלרגית  תגובה  של  תסמינים
 שלך   הרוקח או  הרופא  את  שאל, בטוח אינך  םא.  נזלת , ן שוהל או  םניהפ

 . ( "ריותה ופוהנק   ריון,ה"  בהמשך )ראי  הריון ה בשלושת החודשים האחרונים של  אתנמצ נךיה •

ק או  לופנדיק  כגון, או חום  דלקת  לטיפול בכאב, שות  מ המש ות אחר היתה לך בעבר תגובה אלרגית לתרופות  •
 . פן יבופרוא

 . (י פפטי )עיכוליב כוריה של היסטלך   ם יש א  וא  ,כיב במעיים או  ה קיב כיבמבל וס הנך •

 (. )תסמינים של דימום או נקבים במערכת העיכול  בדם בצואה או בצואה שחורה  הבחנת •

 . הפרעות אחרות בדם או    המופיליההנך סובל מ  •

 . ת כליובו כבדב, בלב  חמורות בעיות מ  לב סו הנך •

 (. " תרופתיות בין  תגובות /ת ויצקא אינטר"  משךהב הרא)  ועלשב ט רקסטמתו ג "מ  15 -מ  תריו  טלונ הנך •

 
  בתכשיר וש שימנוגעות ל הת מיוחדות אזהרו
 : רופא אם ל  ספר ,אקסידול ב  להטיפו לפני  

  גילותר המיגרנות הכאב ראש שונה מ , או אם יש לך יטהמדורשת מנוחה באשר   פה חרי שהיא כהממיגרנה הנך סובל   •
 . השל המיגרנ ש ראהכאבי   ד עםת יח הקאוסובל מ ם הנך א או ך,  של

 . או התכופפות שיעול   מאמץ,  ,אש ר  תפגיע  או עקב   ראש לאחר י כאבמבול לסלת  חתה •

  ראשה כאב  וית את חואו אם  חודשים(,  יותר משלושהמשך  בימים או יותר בחודש  שר יש לך כאבי ראש כרוניים )חמישה ע •
 . 50גיל  אחרל  ןראשו ה

ח  ו אשר קשורים למ ,ם יות חמורישלול לפני הטיפול מצבים שעשויים להיש ל ש  רח אמ , ל ממיגרנותסובבעבר כ תובחנא  לא •
 או למערכת העצבים. 

  אשר משפיע על כדוריות הדם דהידרוגנאז(פט  סופ-6-)גלוקוז  G6PDם  חסר באנזיקרא אתה סובל ממצב תורשתי הנ •
תרופות כגון תרופות נוגדות  ל ו ים מיוס מ יפה למזונותחש ר יש אשכ  ,הטחול ה, צהבת או הגדלת מי אנל  לגרום  לול וע האדומות 

 ות אחרות. מחל ל, או לגרום  [לסליצילית )אספירין( אצטיחומצה  ן כגו]ימות דלקת מסו

  צרבת אובטנית ה לך אי נוחות אם היית .  שחורה  צואהדימום או   ,כיב קיבה  וןגכ העיכול   מערכתב בעיות מסבלת בעבר  •
 . תקנוגדות דל  פות או תרו כאבים  י כלאחר נטילת משכ

  וכבד  ךממוש יווסת דימום   בשונה מהווסת )כגון ו תקיןאינ   אשר  נרתיקהמשל דימומים או דימום   עות הפרלת מסוב ךנהי •
 א דופן(. אופן יוצב

 .ח במהלך שבעת הימים הקרוביםתו נילעבור ( או הנך עומד  )כולל ניתוחים קטנים כגון ניתוח שיניים  תוחינ אחרונה עברת ל  •

  ת או שהנך מפתח ינ מתית כרומחלה נשי פוליפים באף, ת )נזלת אלרגית(, חשה   תחד ם, ק במבוגרי מה  אסתמ ל הנך סוב  •
 . , גרד, סרפדת()כגון תגובות עוריות  תסמינים אלרגיים

,  מבוקר  אל  לחץ דם  ר תילב, ה   בקצבהפרעות   ס, סוכרת, פעילות יתר של בלוטת התרי(, גאוט) ון דשיגהנך סובל מ  •
 . כבדה ת או כליווד הליקוי בתפק



 . (" וצריכת אלכוהולאקסידול שימוש ב בהמשך "ראה  )  לאלכוהול  ת וכרמת המ סובל  הנך •

או תרופות אחרות, מאחר    ,תרופות אחרות המכילות חומצה אצטילסליצילית )אספירין( או פרצטמול  נוטל הנך  •
ות בין  גובציות/תאינטראק "  בהמשך תופעות לוואי )ראה  ם לרולגדול ו יס לאק  פריעות להתרופות מסוימות עלולש

 . ( "ות יתתרופ

 . דול(י ניתוח גני או אחר)לדוגמא: הקאות, שלשול, או לפסכנת התייבשות נמצא בך נה •

  דיםליל  ןכאשר נית תסמונת רייל פירין( יצילית )אסליש קשר אפשרי בין חומצה אצטילס  .שנים  18-פחות מ גילך   •
אין  . מסיבה זו, ת טלניק  תוילה ועלולה  דהכב ח וו המל פיעה ע אשר מש, תסמונת נדירההינה  י רית  תסמונ .ם ולמתבגרי

 .הרופאמפורשת מ ה ייללא הנח  18חת לגיל במתבגרים ובילדים מת  סידוללהשתמש באק
 
 זהרות נוספות: א

מעשרה ימים בחודש עבור   יותר ר, ומ די )כלעיתים קרובות מכאבי ראש, נטילת אקסידול למשככי  כל סוג של בנטילת  כמו
יר  לולה להחמלמשך יותר משלושה חודשים, ע , (ש עשר ימים או יותר לחוד מישהח)  םאש כרונייי ריש כאב ( כאשר זו  תרופה

 .המיגרנה שלך  הראש או  את כאב 
 ת ילנטיק את תצטרך להפס שכן  להיות המקרה, פנה לרופא שלך להתייעצות. ייתי  וש אם אתה חושב כי זה ע

 .אקסידול כדי לפתור את הבעיה
 לגרום לכך שקשה יותר   , חום גוף גבוה( ולכן עשוי שרא   באכ  ןכגוהום )יז ניתסמי להפחית   אקסידול עלול

 .אתה נוטל אקסידול כי  לום אינך מרגיש טוב ועליך לפנות לרופא, זכור לומר  ם. אזיהואת ה  לזהות
 

 ומתבגרים  ילדים 
 שנים.  12מתחת לגיל גרים תבומילדים מיועד ל  ל אינו אקסידו 

 
 בדיקות ומעקב 
ת, זכור  , שתן או בדיקות מעבדה אחרואם התבקשת לבצע בדיקות דם   .דהב עמ  תודיקשל ב ת  ואל תוצלהשפיע עאקסידול עלול  

 קסידול. ה נוטל א ספר כי אתל
 

 תרופתיות  בין  תגובות/אינטראקציות 
פות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או  רות ת כולל ה, תרופות אחרואם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונ 

 וקח: ה לאם את במיוחד  . לרוקח

 . אחר  מוריד חום/כך כאבים שמ  או כל,  (אספיריןית )צה אצטילסליצילחומ פרצטמול,   מכילאחר אשר  ר יכשת לכ •

מא  )לדוג  יקפקלהמסת תרופות   , הפרין , (וורפרין דוגמא  ל)  כגון נוגדי קרישה פומיים   ם קרישת ד ניעת למתרופות  •
 . (אזול טסו ליצ  ,ל רפידוג קלוידין,  טיקלופ )  נוגדות טסיות אחרותתרופות ו (, אסטרפטוקינאז

   . (כרת ולטיפול בס)   ואינסולין אוריאה -סולפוניל •

 . )גאוט(  גדון י שב טיפול תרופות ל  •

 . ון פומיים יהר  תאמצעי מניע •

     .אפילפסיה ב טיפול תרופות ל  •

 . ינה(ונדודי ש  דה חריפול ב)לט ניםיפודיאזובנז רביטורטים ב •

 (. ות הקאו ות בבחיל לטיפול )  מידאלופר ק מטו •

 . ( מידיתציפרופלוקסצין או חומצה פיפ, יקולנכלורמפ ,ניאזיד איזופאמפיצין,  רי)כגון   וםיהיפול בז לט ימות ת מסותרופו •

 . לוטת התריס(לות של ב עיפ ול בתת לטיפ )  וקסיןתירלבו •

 . ( הותטרול גבולטיפול ברמות כולס)  כולסטיראמין •

 . אנושי( סוני הכשל החי הגיף נב ל ו פ)לטי דין וובזיד •

 . קת לבספי ובאי  לחץ דם  ביתרטיפול תרופות ל  •

 . ון( פול בדיכא )לטי קסמין פלובו או  ( (SSRI וטוניןסר של ליתיום, מעכבי קליטה חוזרת בררניים  •

 . ( אסתמהב ול לטיפ )  יליןתיאופ •

 . (נוזלים להגברת ייצור שתן והפחתת עודף )  ותמשתנ תרופות  •

 (. , דלקת פרקים או ספחת מים של סרטן ים מסוגיוס בלטיפול  )  ט סרקוטתמ •

 . קת(הקלה בדלמשמשים ל) קורטיקוסטרואידים  •

 נתילין(. )כגון פרופ  איטי קיבתי  פול בפינויתרופות לטי •

 . כיזופרניה()לטיפול בס  קלוזאפין •

 . בגודש באף(  או לטיפול )להעלאת לחץ דם  ומימטיות תפימס ות ופתר •

 . ( ותלרגי אב  הלול או הק פ לטי)  רגיה נגד אל ת תרופו •

 . יתיים( יבזיהומים פטר )לטיפול   יןטרבינפ •

 . טי(ובכיב פפ פול בצרבת י)לטסימטידין  •

 . כוהול(באל  ת )לטיפול בתלו  דיסולפיראם •

 . לה מעישון( לגמי)  ניקוטין •
 
 ן ומזו בתרופה  ימוש ש

  ריכת צ  לב גה , בתרופהוש שימפת הקובת ה. קפ  כוסב שישדומה לזו קפאין    כוללת כמות תרופה זושל  צתמלמוה הנהמ
  םיולעיתשינה,   שקט, נדודי חוסר   , גרום לעצבנותעלול לקפאין  מדי יותר ש כיוון  הכוללים קפאין ומשקאות מאכלים , תרופות 

 . ות רמהי לב  לדפיקות 



 הארוחה. פה אחרי  רוהת ול את יש ליט
 

 כוהול וצריכת אל בתרופה שימוש 
יים בכל יום, שאל את  יותר משקאות אלכוהול  וה א שלוש ךר וצאם אתה  . בתרופהימוש בזמן הש   אלכוהול  צריכת ממנע ייש לה
ילית  יצ סלאצטיל  ול וחומצהפרצטמ . תרופה זו או תרופות אחרות להקלת כאב / הורדת חוםטול ילך  אם עליא שלך  הרופ

 כבד ולדימום בקיבה. בלנזק  ין( עלולים לגרום )אספיר
 

 ופוריות  הנקה   , הריון
 . אקסידול   תטלי ואל  שלך  לרופא  ספרי, להרות תנכנתמ או ן ויר בה את ש תכןשיי  חושבת , בהריון  את  אם

 הדבר ש חר אמ, ריוןהה של  האחרונים החודשים  שלושת   הלךבמ אקסידול   לטו יל  לא ד וחבמי  חשוב 
 . הלידה  בזמן לבעיות  לגרום  או ובר ע ל  להזיק  עלול

  להימנע  מומלץ. להריון  20 משבוע החל שפיר מי  עוט ומי בר בעו תיתכליי פגיעה של   אפשרית  לוואי  תופעת קיימת  זה לתכשיר 
 . הצורך  במידת  רפואי צוות באיש  ולהיוועץ להריון  20  בועשמ  החל NSAIDs   -ה ממשפחת בתכשירים  משימוש 

 .קההנ זמן ב מומלץ אינו  ול דיאקס 
 .תרופה בכל  השימוש לפני  הרוקח  או  הרופא  עם  התייעצי

  את  מפסיקים  כאשר  הפיכה  ההינ זו השפעה. בנשים בפוריות  לפגוע  ת ולועל אשר  (NSAIDs) ופותתר  לקבוצת  שייך  ול דיקס א
 .התרופה נטילת

 
 במכונות  ושימוש ה נהיג

 .במכונות  ולהשתמש לנהוג   יכולתך על  ידועה  השפעה  אין   אקסידול לנטילת 
 .ונותבמכ ומשימוש  מנהיגה  הימנעל יך לע , נוםנמ או סחרחורת  כגון  לוואי  בתופעות  מבחין אתה  אם

 .אפשרי ה קדם ה ב לךש  ופאלר  פרס
 

 ?בתרופה  שתשתמ כיצד  .3
 . בתכשיר בנוגע למינון ואופן הטיפול    נך בטוחיעליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם א

 : הוא בדרך כללל המינון המקוב
 : ר למיגרנהש וקהמ ראש בכאב   לטיפול

  עם  להתייעץ  יש,  אשונהר  המנ חרלא רה החמ חלהש או  הטבה חלה ולא  למיגרנה ח קלנ  כשירתה  ם א . קפליות  שתי: מבוגרים
 . רופא 

 . : יש להתייעץ עם רופא18ילדים מתחת לגיל 
 . למיגרנה  שעות 48-ל  מעברהתרופה  את אין ליטול 

 : ה בחוםאב המלוו וכ י וסת כאבש, כאבי ראל
 שעות.  6קפליות כל   2שנים:    12ילדים מעל גיל מבוגרים ו

 .נהקיחת המדקות מל  15ות מורגשת תוך י הל  הויב עש לה בכאקה
 שעות.  24-קפליות ב   8-יותר מול טן לייא

   .לצתנה המומאין לעבור על המ
 . התייעצות עם רופא המלווה בחום ללא  ימים לכאב  3או ימים לכאב    5לפרק זמן העולה על בתכשיר להשתמש   אין 

 : קשישים 
 קח. ו ליך להיוועץ עם הרופא או הרע  ,נמוך  ףגו  משקל  ך לאם יש    .אין המלצה למינון מיוחד 

 
 . מלאה  מים כוס עם ותהבשלמ קפליה ה את עלבלו   יש

 . אין מידע לגבי חציה/כתישה/לעיסה. הקפליהאו לכתוש את   אין לחצות
 . התרופה נטילת  לאחר   דקות  15-30 לשכב אין 
 

 מהמינון  יותר ל ו טלי  ןי א. וקפאין ל ופרצטמ  (,אספירין)  טילסליצילית אצ ומצהח  מכילות ול די אקס  קפליות
 משמשים ה אחרים  מרכיבים או  אלו  מרכיבים להכיל עשויות  שר א  תאחרו ופות תר  יטולל  ואין  המומלץ
 .ולדיבאקס  השימוש  במהלך (  סטרואידיות   נןשאי דלקת וגדות נ ופותתר)  גבוה  חום או  דלקת, בכאב  לטיפול

יזת  את ארא הב וחולים  של בית חדר מיון  ל  א אויד לרופ מ הפנ  , תרופההמן   אם בטעות בלע ילד   יתר או ם נטלת מנתא
 תחכה אל .  טמול הפרצ בגלל בד לכבלתי הפיך  נזק  לשרי  אפה  הסיכוןור  לא, קריטימיידי הוא  רפואי  טיפול  . יתךהתרופה א 

 .בהם  להבחין   שניתן לתסמינים   לגרום שלא   עשויה  היתר מנת בהתחלהש  חרמא התסמינים  פעת הול
 :להיות יים ו עש  םה ר תי מנת של   תסמינים מופיעים אם

,  ילותבח , גבוה חום , יתר  נשימת, הזעה, חרשות,  זניים ובא צלצולים, סחרחורת  :( אספירין)  לית סליצי אצטיל  החומצ   עבור •
 .נשימתי  כשל או ( הדם זרימת  של) ת סירקולאטורי קריסה , מנוחה חוסר   וא  בלבול ,  ראש   בכא , קאות ה

  ולאחר עה הז , יותישנונ, רוןחיוון, אבוית  חוסר, ותהקא  ת,ובחיל  -  עלהופי   םיול התסמינים הראשונים שעל פרצטמול: עבור  •
 . טן בכאב   מכן

היפרגליקמיה,      ם, בלבול, פרכוסים,התכווצות שרירירדה, עצבנות, חוסר מנוחה, נדודי שינה, התרגשות, ח קפאין: עבור   •
 טכיקרדיה )קצב לב מהיר( או הפרעות בקצב הלב. 

 . ן מיידי באופ  פואית לעזרה רי לגשת  נעלמים, חיונ  םאם האו    ופיעיםמא  ל ו אפילו אם תסמינים אל
 

 את התרופה   יטול ל שכחת   אם
 .שנשכחה מנה על   לפצות בכדי   כפולה מנה תיטול אל אך  שנזכרת  ברגע  התרופה את ליטול   שי



 .שעות   24 של   זמן בפרק  קפליות  8 -מ יותר  ליטול  אין 
 . ק להםך זקו ם אם הנ משקפייל תרופה. הרכב טך נו שהנ  כל פעםב  נההתווית והמאת  ין ליטול תרופות בחושך! בדוק א

 ו ברוקח. , היוועץ ברופא אבתרופה ימוש ספות בנוגע לששאלות נולך  אם יש  
 

 לוואי תופעות  .4
וואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות  עלול לגרום לתופעות ל  אקסידולימוש ב הש  בכל תרופה, כמו

 ן. החת מף אא סבול מ ת  לאשהלוואי. ייתכן  
 

 : לוהלוואי החמורות הא   אחת או יותר מתופעות   ה חווהתא  ופא אם יד לרנות ממוש ולפ יש להפסיק את השי

   .גרון ב  או  לשוןב  , בפה , שפתייםב , פניםב  נפיחות עם  אלרגית  התגוב •
  עלולה (. אסתמה  של סימנים) בחזה  לחץ ותחושת  , קשיי נשימה, ימהצפצופים בעת נש  ,בליעה קשיי ר עלול לגרום לדבה

   .ןופ עיל והו תחש  או,  גרד  או  פריחה גם לך להיות 

קילוף של העור, פצעים,  , הפ, בעיניים או ב פתייםבש  וחיותשלפ, העור של   ותמומי דא  גרד(, )כולל חרלת,    יתעור חה  יפר •
 כיבים בפה. 

  דמית צואה, יתדמ  הקאה ף, אב בטן חריבכמלווים  ים להיות , אשר עלול יםמעי כיב באו  עיים, כיב קיבהדימום בקיבה או במ  •
  ללא ,  יפולטה הלךבמ זמן  בכל לקרות  ות עלולתופעות אלו ,  םוח  דיירומו  ים בכא  משככי כל  עם בטיפול  כמו  .רה שחו  או

 . בקשישים  במיוחד  חמורה  זו לוואי פעת תו. ות קטלני  להיות  ות ועלול קודמת  ריהוהיסט

 ל כבדי(.  העיניים )סימנים לכש  או ל העור  הצהבה ש •

 סחרחורת )סימנים של לחץ דם נמוך(.   •

 . קצב לב לא סדיר •
 
 

 פות וואי נוסת לתופעו
  מבחין  אתה אם שלך  לרופא  ספר . מטופלים 4,800 -מ ה למעל  על   עום שבוצ מחקרים קליניי 16 -ב  ודווחלן  האי שלולותופעות ה

 :האלו הלוואי מתופעות באחת
 : משתמשים 10מתוך  1עד  -מופיעות ב - ( common) תופעות לוואי שכיחות 

 עצבנות, סחרחורת  •

 נית בט נוחות אי, תובחיל  •
 : שיםמשתמ 001מתוך  1עד   -ת בופיעומ  -  (mmoncoun)   ותשכיחאינן שואי  לו עות תופ

 ש רא כאב , נימול חושת ת, רעד  , שינה די דונ •

 באוזניים  צלצולים  •

 הקאות , שלשול , בפה  יובש  •

 עצבנות   תתחוש , עייפות •

 הלב  בקצב  עליה  •
 : משתמשים 000,1מתוך  1עד  -מופיעות ב -  (rare)  דירותנ ת לוואיתופעו

 רוק  עודף , הפה יב ב ס וצים עקצ   וא  נימול  ושתתח , עה יבל קשיי ,  ון גר כאב •

  הטעם בחוש  ייםנושי, וןאב יבת  ירידה  •

  מתח , אופוריה , חרדה •

  ( תנועות תיאום)  בקואורדינציה שינוי ,  זיכרון  אובדן, קשב הפרעות  •

  ח ובמצ ים בלחי  כאב תחושת •

 ראיה  הפרעות , עיניים  כאב •

  (יםברגלי או  בזרועות  כגון)  יםקפיהי  דם בכלי  בעיות ,  חום  גלי  •

  נזלת , ושטוחה יטית א  נשימה, אף ב דימום  •

 )גזים(  ת נפיחנו, גיהוקים •

  העור ברגישות   העליי,  מגרדת פריחה, גרד, רית  עתהז •

  םרישרי צות התכוו, גב כאב, צוואר כאב; המפרקים  או  העצמות , השרירים של  קשיון  •

 בחזה  נוחות  אי,  חולשה  •
 : ( נקבעה טרם ן ותחכישש תופעות )  ידועה נה אי ששכיחותן   לוואי תופעות 

 ן כללי לא ניתן לקבוע במדויק פ. באותרופההוק הן מאז תחילת שיותופעות הלוואי שלהלן דווחו גם 
 : ""לא ידועה -את השכיחות בזמן המעקב בתקופה שלאחר השיווק, ולכן השכיחות מצוינת כ

  תקינה לא או   טובה לא  כללית  שה גהר, המנוח חוסר  •

  הנמיגר ,ניות ישנו •

 . חמורות  עוריות תגובות  של   מאוד נדירים  מקרים דווחו .  פריחה, עורה של   אדמומיות •

 ( תמהאס) שיעול  או צפצופים  עם  בחזה  לחץ  של  שהותחו פתאומיים  מהשינ קשיי  ,נשימה  רקוצ ,  לב   דפיקות •

  רוחותא  לאחר ית בטנ חות ונ אי , בטן אבכ •

 כבד  נזימיאב ה ליע •
לון,  בע  צויינה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא  ות הלוואי מחמירה עמתופ  ם אחתא ואי, לו ת תופע  האם הופיע 

 עם הרופא.  עליך להתייעץ 
 ח על תופעות לוואי: ודיו

 ואי ול  עות תופ על   וחו יד"  הקישור  על לחיצה באמצעות  הבריאות  למשרד   לוואי תופעות  על   וחלדו  יתןנ



  )www.health.gov.il(  תבריאוה  רד מש  אתר של   הבית בדף  צא שנמ " ופתירת פול טי עקב 
 th.gov.ills.heaecteffides/:/https: לקישור כניסהאו ע"י   ת לוואי,ולדיווח על תופע המפנה לטופס המקוון  

 ilopadagis.c.: הת הבאהכתובמצעות באפאדאגיס  דווח לחברת ף, ניתן ל סבנו
 

 ?התרופה את   ן לאחס איך  .5
וקות  ניו תו/א  יםל ילדש ם וטווח ראייתהישג ידם לאחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ  תרופה מנע הרעלה! תרופה זו וכל  •

 א. הרופתמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מ די כךעל י ו

התפוגה מתייחס ליום האחרון  המופיע על גבי האריזה. תאריך   exp. date))  התפוגהתמש בתרופה אחרי תאריך שלהאין  •
 ש. אותו חודשל  

 תנאי אחסון:   •

 . C25° -הנמוכה מ טורה בטמפר אחסן  •

 .תאריך התפוגהוחר מא יאל , אך ם ודשיח  9 שך מש במתהשיתן לראשונה נה פתיחה הלאחר  •

יך תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו  קח כיצד להשל או לאשפה הביתית. שאל את הרויוב  פות לבתרו אין להשליך •
 לשמור על הסביבה. 

 

 נוסף מידע  .6
 : גם לה מכי התרופה הפעילים    החומרים על נוסף  •

Microcrystalline cellulose, hypromellose, stearic acid, crospovidone, titanium dioxide, pregelatinized 
starch, propylene glycol, povidone, carnauba wax, saccharin sodium, blue No. 1 FD&C lake. 
 

ם  נות עבל  ת וקפלי  100או  50, 24התרופה מגיעה בבקבוקונים המכילים  :כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה •
ות  חאת סופח הלה סופח לחות. אין לבלוע . האריזה מכילם א כל גדלי האריזות משווקילש ייתכן  . בצד אחד  "L374"בעה הט

 . קבו מהבק  או י צואו לה

 . שוהם   1רקפת '  רח,  מ"בע   תנויוסוכ ל ישרא פאדאגיס :ובתו וכת הרישום  בעל •

 ב. " האר,  מישיגן , אלאגן, פריגו  חברת :וכתובתו  ם היצרןש •

 13677.31055 :ות ופות הממלכתי במשרד הבריאקס התרבפנ רופה מספר רישום הת •
 ועדת לשני המינים. את, התרופה מיזל אף ע  . ן זכר ו שלב  ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח שם הפשטות ל

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות  2022במרץ   נערך •
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