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 2022  מרץ

 
 רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,

 
 לש ןלצרכ ניםמבקשת ליידע אתכם על עדכון העלו סוכנויות בע"מישראל פאדאגיס חברת 

  :(תכשירים זהים בשמות מסחריים שוניםתכשירים הבאים )ה
 

Exidol caplets / אקסידול קפליות 
Paramol target caplets / קפליות פראמול טרגט  

 
 :  םוחוזק יםהרכב התכשיר

 :           כל קפליה מכילה    
Acetylsalicylic acid   250 mg 
Paracetamol             250 mg 
Caffeine (anhydrous) 65 mg 

 
 
 

 :בישראל יםהרשומה לתכשיר התוויה 
For temporary relief of the pain of headache, mild to moderate pain 
associated with migraine headache, pain of menstrual discomfort and pain 
accompanied by fever. 

 
המוגדרים כעדכוני בטיחות על  לצרכן ניםבעלו המהותיים שינויים הבהודעה זו מצוינים רק 

   קיימים עדכונים נוספים שאינם מהותיים ואינם נכללים בהודעה זו.  . רקע צהוב
 

  :משרד הבריאותבמאגר התרופות שבאתר לפרסום  יםנשלחלצרכן  נים המעודכנים העלו
http://www.health.gov.il ישראל  פאדאגיס לחברתע"י פניה  יםמודפס םוניתן לקבל

 03-5773700בטלפון: בע"מ סוכנויות 
 

 ,בברכה
 בע"מ  סוכנויותישראל פאדאגיס 
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 עלון לצרכן 
 
 לפני השימוש בתרופה . 2

 ופוריות  הנקה   , הריון
את  תטלי   ואל  שלך לרופא  ספרי , להרות מתכננת או   בהריון  שאת שייתכן חושבת , בהריון את אם

 . התרופה 
 שהדבר   מאחר, ההריון של  האחרונים החודשים שלושת   במהלך תרופהאת ה ליטול   לא במיוחד  חשוב 
 . הלידה  בזמן  לבעיות לגרום   או לעובר   להזיק עלול 

  20 משבוע החל שפיר מי  ומיעוט בעובר  כלייתית פגיעה של   אפשרית  לוואי תופעת  קיימת  זה לתכשיר 
  ולהיוועץ  להריון   20 משבוע  החל   NSAIDs - ה ממשפחת  בתכשירים משימוש להימנע מומלץ. להריון
 . הצורך במידת  רפואי צוות  באיש 

 
 . תופעות לוואי 4
אתה חווה אחת או יותר מתופעות הלוואי החמורות    יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם 

 : האלו

 תגובה אלרגית עם נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון או בגרון.   •
הדבר עלול לגרום לקשיי בליעה, צפצופים בעת נשימה, קשיי נשימה, ותחושת לחץ בחזה )סימנים  

   .של אסתמה(. עלולה להיות לך גם פריחה או גרד, או שתחווה עילפון 

לפוחיות בשפתיים, בעיניים או בפה, קילוף  פריחה עורית )כולל חרלת, גרד(, אדמומיות של העור, ש  •
 של העור, פצעים, כיבים בפה. 

דימום בקיבה או במעיים, כיב קיבה או כיב במעיים, אשר עלולים להיות מלווים בכאב בטן חריף,   •
הקאה דמית, צואה דמית או שחורה. כמו בטיפול עם כל משככי כאבים ומורידי חום, תופעות אלו  

במהלך הטיפול, ללא היסטוריה קודמת ועלולות להיות קטלניות. תופעת לוואי    עלולות לקרות בכל זמן
 זו חמורה במיוחד בקשישים. 

 הצהבה של העור או העיניים )סימנים לכשל כבדי(.   •

 סחרחורת )סימנים של לחץ דם נמוך(.   •

 קצב לב לא סדיר.  •

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


