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IBUFEN 600, Caplets 

  צוות רפואי נכבד,
 

 .600איבופן  :התכשירצרכן של רופא ולל ניםעלוב על עדכוןלהודיעכם מבקשת  בע"מחברת דקסל 
 

 בהודעה זו מפורטים העדכונים המהווים החמרה במידע הבטיחותי בלבד. למידע מלא, יש לעיין
 בעלונים.

 סום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלםהעלונים לרופא ולצרכן נשלחו לפר
  , ישראל,3060000, אור עקיבא 1מודפסים ע"י פנייה לבעל הרישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 

 04-6364000טל': 
 

 :התכשיר הרכב
Each caplet contains Ibuprofen 600mg.  

  ת:ומאושר ותהתווי
 

For the relief of mild to moderate pain such as headache, toothache, primary dysmenorrhea, 
backache, muscular pain. Anti-inflammatory and analgesic in arthritis and osteoarthritis. 

 
 :(אדוםמסומנים ב) המהווים החמרה במידע הבטיחותיהעדכונים להלן  .2020 מרץבן עודכ רופאל העלון

 
4.4. Special warnings and precautions for use 
      
... 

Severe skin reactions 
 

    Serious skin reactions, some of them fatal, including exfoliative dermatitis, 
Stevens-Johnson syndrome, and toxic epidermal necrolysis, have been reported 
rarely in association with the use of NSAIDs (see section 4.8). Patients appear to 
be at highest risk of these reactions early in the course of therapy, the onset of the 
reaction occurring in the majority of cases within the first month of treatment. 
Acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP) has been reported in relation 
to ibuprofen-containing products. 

 Ibufen 600 should be discontinued at the first appearance of signs and symptoms 
of severe skin reactions, such as skin rash, mucosal lesions, or any other sign of 
hypersensitivity. 

 
4.8 Undesirable effects 

… 
Skin and subcutaneous tissue disorders 
… 
Not known: Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS 
syndrome), acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP).  
 

 
 :(אדוםמסומנים ב) המהווים החמרה במידע הבטיחותיהעדכונים להלן . 2020 מרץבן עודכצרכן ל העלון

 

 לפני השימוש בתרופה.  2
... 

 תגובות עוריות



 

 600איבופן ישנם דיווחים של תגובות עוריות חמורות הקשורות לטיפול באיבופרופן. עליך להפסיק ליטול 
מאחר אלרגיה אחרים  או סימני שלפוחיותולהיוועץ ברופא מייד עם הופעה של פריחה עורית, נגעים בריריות, 

 (.4)ראה סעיף  מאוד חמורה יתתגובת עור לשראשונים אלו יכולים להיות סימנים ש
... 
 
 .  תופעות לוואי4
... 

 אי הבאות:יש להפסיק את השימוש ולפנות מייד לרופא אם מופיעות תופעות הלוו
... 
 

 תגובות עוריות- 
: תגובות עוריות חמורות כמו פריחה עם אדמומיות, קילוף עור ושלפוחיות )כגון תסמונת נדירות מאוד

 ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס(.-סטיבנס

: פריחה עורית אדומה, קשקשית, מפושטת, עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות שכיחות לא ידועה

קר בקפלי העור, פלג הגוף העליון וגפיים עליונות, המלווה בחום בתחילת הטיפול מקומיות בעי

ראה ((. acute generalised exanthematous pustulosis -)פוסטולוזיס תפרחתית מפושטת חדה 

 (.2סעיף 

... 
 


