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Idiopathic Pulmonary Fibrosis 
OFEV is indicated for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) in adults. 
 
Chronic Fibrosing Interstitial Lung Diseases with a Progressive Phenotype 
OFEV is indicated in adults for the treatment of chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) 
with a progressive phenotype 
 
Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease 
OFEV is indicated to slow the rate of decline in pulmonary function in patients with systemic 
sclerosis associated interstitial lung disease (SSc-ILD). 
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 עדכונים בעלון לרופא:

4  INDICATIONS AND USAGE  
4.1  Idiopathic Pulmonary Fibrosis  
OFEV is indicated for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) in adults.  
4.2 Chronic Fibrosing Interstitial Lung Diseases with a Progressive Phenotype 
 OFEV is indicated in adults for the treatment of chronic fibrosing interstitial lung diseases (ILDs) 
with a progressive phenotype 
4.3  Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease  
OFEV is indicated to slow the rate of decline in pulmonary function in patients with systemic 
sclerosis associated interstitial lung disease (SSc-ILD).  
 
[…] 
9.1  Clinical Trials Experience  
The safety of OFEV was evaluated in over 1000 IPF patients,  332 patients with chronic fibrosing 
ILDs with a progressive phenotype,  and over 280 patients with SSc-ILD. Over 200 IPF patients 
were exposed to OFEV for more than 2 years in clinical trials.  
  
Idiopathic Pulmonary Fibrosis  
[…] 
Alopecia was also reported in more patients treated with OFEV than placebo (0.8% vs. 0.4%). 
[…] 
Systemic Sclerosis-Associated Interstitial Lung Disease  
[…] 
 In addition, alopecia was reported in patients treated with OFEV, more than placebo (1.4% vs. 
1.0%). 

 :ןעדכונים בעלון לצרכ
 

 למה מיועדת התרופה? .1
 

 Idiopathic Pulmonary Fibrosis)ריאתי אידיופטיהתרופה מיועדת לטיפול במחלת ריאות הנקראת פיברוזיס  •
(IPF) במבוגרים.  

כרונית (ארוכת טווח) המאופיינת  התרופה מיועדת לטיפול במבוגרים הסובלים ממחלת ריאות אינטרסטיציאלית •
  .בפיברוזיס מתקדם (פרוגרסיבי)

טרשת רב מערכתית עם התרופה מיועדת להאטת קצב ההידרדרות בתפקוד הריאה באנשים החולים במחלת  •
 מעורבות של מחלת ריאה אינטרסטיציאלית.

 
 עות לוואיתופ.    4

[...] 
 :)1000משתמשים מתוך  1-10לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב תופעות  •

 (אלופציה) התקרחות
][... 
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