
 

 

 
 8619-עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו

 התרופה משווקת ללא מרשם רופא
 

   ®אקסיפן
 W/W 0.5%ג'ל 

 און, שפופרת -בקבוק רול
 

 ביחידת מינון:  פעיל וכמותוהחומר ה
 W/W0.5%  (Piroxicam 0.5% W/W) פירוקסיקאם 

 
  6 עיףוס 'תכשירהים של על חלק מהמרכיבחשוב מידע ' 2 ראה סעיף - תכשירבואלרגניים ים חומרים בלתי פעיל

 .בעלון
 

 .תכשירהלון זה מכיל מידע תמציתי על . עתכשירבשתמש קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם ת
 אל הרוקח. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או

   זקוק למידע נוסף. היוועץ ברוקח אם הנךזה. בעלון  3בסעיף   המינוןהוראות על פי  בתכשירעליך להשתמש 
 עות.ארבעה שבו תפרים לאחרם מש מחמירים או אינ מחלה (סימפטומים)ני התסמישעליך לפנות לרופא במידה  

 
 למה מיועדת התרופה?  .1

 המלווים בכאב.לטיפול מקומי במצבי דלקת עד ו'ל מיאקסיפן ג
 . NSAIDs)( יםיסטרואידלא  תלקד  ינוגד יםתכשיר  -קבוצה תרפויטית 

 
 ה וש בתרופלפני שימ .2
 
 
 
 
 
 
 

 חלת הטיפול:ברופא לפני התמבלי להיוועץ  תכשירבלהשתמש ן אי
 ד או הכליות.בכוד הליקוי בתפקו סבלת בעבר מאל סוב הנךאם  •
 

 תכשיר בהנוגעות לשימוש   אזהרות מיוחדות
 נתתסמו, DRESSתסמונתכגון לות לסכן חייםלוהעדווח כקשור בהופעת תגובות עוריות  באקסיפן ג'להשימוש  •

דות  ממוקמות כנקודות אדו עשויה להופיע תחילההעורית על הגוף  ריחהפה. רעלני יאפידרמל נמקוסון ונ 'ג-ססטיבנ
: כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי שיש לבדוק כולליםספים ונים ניסמת או כתמים עגולים עם שלפוחיות במרכז.

מויי  ם דינבתסמילרוב מלוות  אלוות חיים מסכניות רעות ותגוב  ות).חיים אדומות ונפולחמית העין (עינבדלקת והמין 
עוריות  התגובות ההסיכון הגבוה ביותר להופעת  עור.קילוף של הכשלפוחיות או עשויה להתפשט כשפעת. הפריחה 

 .טיפולל ןהראשו בשבוענו יה
 . ולהשתמש ב אין לחזורפיתחת תגובה עורית חמורה לאחר שימוש בפירוקסיקאם בעבר,  אם •
ופים של העור, נגעים  , קילחה עורית, שלפוחיותבאופן מיידי עם הופעה ראשונית של פריול טיפאת ה יקפסיש לה •

 תסמין אחר לרגישות יתר. במקרה כזה יש לפנות מיידית לרופא ולעדכנו על השימוש באקסיפן ג'ל.ריריים או כל 
 .לייתיכשל כאו ליות לזק לכלנם , עלולים לגרוג'ל לא סטרואידיים, כולל אקסיפן תכשירים נוגדי דלקת •

 
 יר. לאש עד לייבוש מוחלט של התכש  להיחשף שמור מפני אש. אין להדליק סיגריה או ,יקדל רמ! חוזהירות

 
 ילדים ומתבגרים 

 .שנים  12לדים מתחת לגיל לטיפול בי מיועדלא  ן ג'לסיפקא
 
 
 

 ם:אין להשתמש בתרופה א 
ה התרופה (ראה ללכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיאו  קסיקאםפירוומר הפעיל ח) לרגיתה רגיש (אלא -

 . )6סעיף 
תופעות ו לרמג וכאשר תכשירים אלנוגדי דלקת אחרים או  יריםתכשאו ל אספיריןשירי יש (אלרגי) לתכאתה רג -

 . בעור גירוי ודלקתים באף, יפפול ,שימהקושי בנשל  לוואי
 



 

 

 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות 
או לקחת לאחרונה תרופות   וקחה לאת  םאתרופות אחרות. ל 'לפן גאקסיבין  תתרופתיו ןבות ביידוע על תגו לא

 ו לרוקח.רופא אל כך לרשם ותוספי תזונה, ספר עא מלל פותכולל תרו ,אחרות
 

 ופוריות  הנקה,הריון 
 . רתכשיב הטיפול , יש לשקול את הפסקתותרי פו ת שהנך עוברת בדיקואו  כנס להריוןהיל  מנסה הנךאם 
   המוקדמים. ריוןההבשלבי  ותון להפלהסיכאת  בירהגל עלולג'ל ן פסיאק
 הנך מניקה.הריון או שת להיכנס ליפול אם הנך בהריון, מתכנניוועץ ברופא לפני התחלת הטלה יש 

 
להריון. מומלץ  20ה כלייתית בעובר ומיעוט מי שפיר החל משבוע לתכשיר זה קיימת תופעת לוואי אפשרית של פגיע

 להריון ולהיוועץ באיש צוות רפואי במידת הצורך. 20משבוע החל  NSAIDs-חת הם ממשפמשימוש בתכשירילהימנע 
 

 ות נהיגה ושימוש במכונ
 במכונות.ת שלך לנהוג או להשתמש ולפוי להשפיע על היכוא צל ל'ג באקסיפן השימוש

 
 של התרופה  מהמרכיביםק חלמידע חשוב על 

 :למכי אקסיפן ג'ל
 .ת)ות מאוחרותכנו תגוביות (יאלרגיובות לגרום לתגולים עלה ניםפרב •
 . י עור ניזוקשריפה על גבשעלול לגרום לתחושת , גרם 100בכל   95%גרם אתנול  18.1 -כ •

  4. בתינוקות מתחת לגיל רך העור בתינוקות ועלול לגרום לרעילות מערכתיתל להספג דוהול בתכשיר זה עלוהאלכ
ף  עלול לגרום לתגובות מקומיות חמורות ובנוס תנולאוה של כוז גבשבועות כולל תינוקות שנולדו לפני הזמן, רי

 ). עור התינוק (במיוחד אם העור מכוסה דרך הוא יספג לתופעות לוואי רעילות כלליות, שכן 
 
 רופה? תשתמש בכיצד ת . 3

 .ן הטיפול בתכשירפ ובנוגע למינון ואבטוח אינך  הרוקח אםא או  יך לבדוק עם הרופעל
 

 :הוא ללך כבדרל מקובהמינון ה
 פעמים ביום.  3-4 במקום הנגוע )ס"מ 3 -כ(ג'ל גרם   1יש למרוח 

 ת הרופא. אין שיפור בתסמינים, יש ליידע א אם
 

 אופן השימוש: 
 :און-לבקבוק רו

 צי דקה. בקבוק במשך כחבראש הורית שר הכואב בעזרת הכדאת האיזו עסותליש 
 "נעלם").  ר (עד שהג'ל ובע ג'לה לה מלאה שור עד לספיגהאיזעסות ביד את לאחר מכן, אפשר ל

 .אחר השימושל ת הידייםיש לשטוף א
ופייני.  יח אבה בעלת רהדקה וצהב להיווצר על הכדורית שכבה ף, עלולהאינו רצו תכשירב : במידה שהשימוש הערה

 גם הריח.יעלם ואיתה בה תורית עד שהשכ. יש לנגב את הכדתרופהה משפיעה על איכות ופעילות אינהשכבה זו 
 : רתופשפ

עור וכן  הג'ל לא נספג כולו, תיתכן הכתמה זמנית קלה של ה םא .בעור ותולעסותו עד לספיג'ל את הגמרוח ל שי
 הכתמת בגדים.

 א. ודיע על כך לרוקח או לרופי להמבל ל ארבעה שבועותקופה העולה עת לכשיר תש ב אין להשתמ
 

ר  או במקומות בהם העו רקמות ריריותבטבעת, פי הו י המין אזור איבריבא פה,עיניים, האף, האין למרוח באזור ה
 המקום תטוף אש לשבמגע עם מקומות אלו, י בא 'להג. אם לופ י טה םוקמ לע עיפשמה רוע ב רחא בצמ לכב וא ,פצוע

 ם מים. היטב ע
 ג'ל. זור המטופל באקסיפן יאת האלחבוש לכסות/ אין

 ידיים.  וףאון ולשט-הרול קבוקאו בפרת יטב את השפויש לסגור ה :תכשירבלאחר השימוש 
 

 !המומלצתאין לעבור על המנה 
 וני בלבד, למריחה על גבי העור. לשימוש חיצ יפן ג'ל מיועדסאק אין לבלוע! שים לב:

 
 התכשיר מ) או אם בטעות מישהו בלע ה מדימשת בכמות עודפת (מינון גבוהשתאם 

 . ות לוואיגרום לתופעי כי סבירלא  תכשירהת של שימוש בכמות עודפ
 ריזת התרופה איתך.אאת ר מיון של בית חולים והבא חד, פנה מיד לרופא או לבטעות התרופה בלע מןמישהו אם 



 

 

 
  אם כן זהו הזמן לשימוש הבא.אלא  מיד כשנזכרת ויש להשתמש ב הדרוש,  זמןב הז תכשירבלהשתמש  אם שכחת

 !כפולהשתמש בכמות הלאין בשום אופן 
 .ורהכאב שלך עלול לחז תכשירבאת השימוש  אם אתה מפסיק

 אם הנך זקוק להם.  משקפייםנוטל תרופה. הרכב  שהנך בכל פעםהתווית והמנה את ק אין ליטול תרופות בחושך! בדו
 פא או ברוקח.היוועץ ברוופה, לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתר יש  אם

 
 תופעות לוואי   .4

עות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת פעלול לגרום לתול באקסיפן ג'ש כמו בכל תרופה, השימו
 לא תסבול מאף אחת מהן. שת הלוואי. ייתכן עותופ

 
 : ותתופעות הבאאת החווה  שהנך במקרהת מיד לרופא פנוול בתכשיר  השימוש הפסיק את יש ל

מפושטים  גרד  פריחה או  שפתיים,הפנים או הם, עפעפייההתנפחות , חום, נשימה ישיק, נשימהב יםיומפתא צפצופים
 אך הן עלולות להיות רציניות. ה, ירשכיחות תופעות אלו היא נד הגוף.על כל 

 ופצעים ותיבעור שלעיתים מלווה בשלפוחומאופיינת על ידי פריחה  חייםה לסכן לולהע ורהתגובה עורית חמ
 . אוד נדירמ -  )נירעל יאפידרמל נמקוג'ונסון -סטיבנס  תסמונתן: וכג(
 

 ות: לוואי נוספ תופעות
(יכול להראות כמו  Fixed drug eruption ,אקזמה, דלקת עור) כגון:(ה באיזור המריחגרד אדמומיות, פריחה ו/או 

חות של תופעה זו אינה , גירוד. השכיפוחיות (חרלת), שלונפיחות עורית) ומיותאדמשל   טלאים עגולים או אובליים
 ש. ת בחשיפה לאור השמוריתגובה ע ועה.יד
 

 ות: המופיעות לעיתים רחוק נוספות פעות לוואיתו
  .תרופהב עם הפסקת השימושורות לחלוף אמלוואי אלו תופעות   .כולית במערכת העווהפרע בחילה, אי נוחות 

 . ך או הרוקחייעץ עם הרופא שלתלה ךיבמערכת העיכול ממשיכות לאחר הפסקת השימוש בתכשיר, על אם ההפרעות
 

  צוינהלא  מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי ש אי לווהת  ותופעמ אחתאם אם הופיעה תופעת לוואי, 
 . ם הרופאעעץ להתיי בעלון, עליך

 
 : וח על תופעות לוואידיו

 לאי עקב טיפוות לוופעבאמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תו ריאותואי למשרד הבניתן לדווח על תופעות לו
דיווח על לון ס המקוהמפנה לטופ )gov.ilwww.health.(א בדף הבית של אתר משרד הבריאות צשנמ תרופתי" 

 health.gov.il/ts.ecps://sideeffhtt או ע"י כניסה לקישור: ות לוואי,תופע
 Padagis.co.ilהבאה:  כתובתבאמצעות ה פאדאגיסלדווח לחברת   בנוסף, ניתן

 
 איך לאחסן את התרופה?  . 5
ו ם ו/אלדיי שלטווח ראייתם והישג ידם לפה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ ורעלה! תרמנע ה •

 ללא הוראה מפורשת מהרופא. נע הרעלה. אל תגרום להקאה תינוקות ועל ידי כך תמ
ם ה. תאריך התפוגה מתייחס ליובי האריזעל גהמופיע  exp. date)גה (ריך התפותא חריא אין להשתמש בתרופה •

 של אותו חודש.  ןהאחרו
 .C25° -מתחת ליש לאחסן  •
 .יאוחר מתאריך התפוגה , ובכל מקרה לאחודשים 6ך במש ן להשתמשיתנ  ונהלאחר הפתיחה הראש •
 
 סףמידע נו  .6
 : גם התרופה מכילה ,פעילל החומר הף ענוס •

Purified Water, Alcohol 95%, Diethylene Glycol Monoethylether (Transcutol), Cetiol HE, 
Hydroxyethyl Cellulose (Natrosol), Poloxyl-(23)-Lauryl Ether (BRIJ 35), Trolamine, Arlacel 186, 
Methyl Parahydroxybenzoate (Methyl Paraben), Propyl Parahydroxybenzoate (Propyl Paraben) 

  או ,גרם  50ילה כהמשפופרת ארוז ב צהבהב-וףשק ג'ל בצבעינו אקסיפן ג'ל ה ומה תוכן האריזה: תכשירה הכיצד נרא •
 וקים. ייתכן שלא כל גדלי האריזות משו .מ"ל  90און המכיל -רול בקבוקב

 הם. , שו1רח' רקפת , מ"בע מצבטיקהפר ישראל פאדאגיס: וכתובתו הרישום בעל, היצרן שם •
 065-11-27132-00  :ת הממלכתי במשרד הבריאותהתרופוקס פנ ברישום התרופה  פרמס •

 רופה מיועדת לשני המינים.תעל אף זאת, ה. נוסח בלשון זכרלשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה 
 .אותהתאם להנחיות משרד הבריב 2022נערך במרץ 

http://www.health.gov.il)/
https://sideeffects.health.gov.il/

