
 

 

 1986 - לון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"וע

 

 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

 

 קסיגדו XR TM 5 מ"ג/500 מ"ג 

 בשחרור מושהה טבליות
 הרכב:

  :כל טבליה מכילה

5 mg dapagliflozin הגליפלוזיןדפ   

 500 mg metformin hydrochlorideהידרוכלוריד   מטפורמין 

 

 קסיגדו XR TM 5 מ"ג/1000 מ"ג 

 בשחרור מושהה טבליות
 הרכב:

  :כל טבליה מכילה

5 mg dapagliflozin  דפהגליפלוזין 

1000 mg metformin hydrochloride  הידרוכלוריד  מטפורמין 

 

 מ"ג 500מ"ג/ TM XR 10קסיגדו

 בשחרור מושהה   תטבליו
 הרכב:

  :כל טבליה מכילה

10 mg dapagliflozin דפהגליפלוזין 

500 mg metformin hydrochloride ריד הידרוכלו מטפורמין 

 

 מ"ג 1000מ"ג/ TM XR 10קסיגדו

 בשחרור מושהה טבליות
 הרכב:

  :כל טבליה מכילה

10 mg dapagliflozin דפהגליפלוזין 

1000 mg metformin hydrochloride  הידרוכלוריד  מטפורמין 

 

 ."סףנומידע " – 6פעילים אנא ראה סעיף   בלתי למרכיבים

 

 ופה. קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתר

 .לעיין בו בהמשךתצטרך שכן ייתכן ו שמור את העלון

 ח. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוק 



 

 

אפילו אם  ם להתרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק 

 נראה לך כי מחלתם דומה. 

 2אנא ראה סעיף  -  לגרום לתופעות לוואי חמורות כולל חמצת לקטית הלעלו XRקסיגדו  •

 ".XRאזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בקסיגדו "

 .1סכרת מסוג לחולי  תמיועד אינה XR קסיגדו •

בדם או ונים קטב קטואצידוסיס סכרתית )עליה  עםופלים אינה מיועדת למט XR קסיגדו  •

 .בשתן(

 שנים. 18אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל  XRקסיגדו  •

 

 ?למה מיועדת התרופה .1

בשילוב עם דיאטה  , ומעלה( 18ל ים )גיבמבוגר 2לטיפול בסוכרת מסוג  ניתנת XR קסיגדו

, כאשר טיפול בדם מיועדת לשיפור איזון רמות הסוכר XR קסיגדוופעילות גופנית. 

 הביאו לאיזון רמות הסוכר בדם.לא  בנפרד מטפורמין באו  לוזיןיפגלבדפה

  

 קבוצה תרפויטית:

גלוקוז וגורם בכליה, המעכב ספיגה מחדש של  SGLT2מעכב של נשא הסוכר  -לוזיןפדפהגלי

 תן.גלוקוז בשלהגברת הפרשת 

 .ביגואנידיםמקבוצת ה -הידרוכלוריד  מטפורמין

 לפני שימוש בתרופה .2

X דויגקסבש מתשהאין ל XR :אם 

 

 או לאחד ממרכיבי התרופה ים דפהגליפלוזין, מטפורמיןהפעיל יםיש לך רגישות למרכיב •

 יכולים XRאלרגית חמורה לקסיגדו  "מידע נוסף" מטה(. סימנים של תגובה  6)ראה סעיף 

 :  וללכל

 , בעור פריחה -

 כתמים אדומים מורמים על גבי העור )סרפדת(, -

גרון אשר יכולים לגרום לקשיי הלשון וה ,יםתיפשהנפיחות של הפנים,  -

 נשימה או לקשיים בבליעה.

 XRיש להפסיק לקחת מיידית קסיגדו   ,בחין באחד מסימנים אלואם הנך מ

 הקרוב ביותר. או לחדר מיון של בית חולים ולפנות לרופא 

   אליזהאו הינך מטופל בדי ותחמורעד  ניותבינוכליה ת בעיוך יש ל •

קטונים בשתן או  והות שלרמות גבאו קטואצידוזיס סוכרתי ) תילובטחמצת מיש לך  •

 (.בדם

ות גבוהות  בשליטה עם, למשל, היפרגליקמיה חמורה )רממחלת הסוכרת שלך אינה  •

חמצת לקטית או   ירידה מהירה במשקל,  ,לושלששל גלוקוז בדם(, בחילות, הקאות, 

עלול להוביל  ש הם מ ם בדהינו מצב קטונים מצטברי קטואצידוזיסקטואצידוזיס. 

,  כאבי בטן, נשימות מהירות ועמוקות -מים כולליםהסימפטולסכרת לפני תרדמת. 

 חריג.ישנוניות או הנשימה מתחילה לקבל ריח "פרותי" 

 

 

 



 

 

 

 

 

 XR קסיגדובמוש ישאזהרות מיוחדות הנוגעות ב !

ופעת  תל וםגרעלול ל XRמטפורמין בקסיגדו הפעיל המרכיב  (:lactic acidosisחמצת לקטית )

ברמות גבוהות של  חמצת לקטית מאופיינת .יתלקטת חמצת ורה הנקראחמנדירה אך ואי לו

  טיפול רפואי דחוף בבית חולים. תחמצת לקטית דורש עלולה לגרום למוות. ה, חומצה לקטית בדם

שיכול  , ופנה לרופא באופן מיידי אם יש לך אחד מהסימנים הבאים XRהפסק נטילת קסיגדו 

 ת לקטית:צלחמ ןימלהיות ס

 ייםרגלו יםדיכפות יקור בשת תחו •

 מסוחרר תחושה שהנך סחרחורת או   •

 ופק איטי או לא רגיל ד •

 החולשה ועייפות רב תחושת •

 בי שרירים לא רגילים אכ •

 נשימהקשיי  •

 וכה מהרגילה או שינה ארליישנוניות לא רג •

 כאב בטן, בחילה או הקאה  •

,  XRפעיל בקסיגדו  )מרכיבמטפורמין  תל טיתוצאה מנצת לקטית כסבלו מחמאנשים שמרבית ה

 קטית. צת הללת המטפורמין, גרמו לחמינט נוספות, שבשילוב עםעיות  במ לוסב

ר לפתח גבוה יות ייש לך סיכוה סובל מאחד מהמצבים הבאים מאחר וה לרופא במידה ואתפנ

 :XRקטית עם קסיגדו חמצת ל

רק לך לצורך  וד שהוזגינמר ת מחוושפעמו  ותאו הכלי ,חמורות כליהסובל מבעיות   •

  .בדיקת רנטגן

 .יות בכבדמבעסובל  •

 .תה אלכוהול בכמות גדולה בזמן קצרשוהנך שותה אלכוהול לעיתים קרובות מאד או  •

מצב זה יכול לקרות אם הנך   ם(.ליזושל נבמצב של התייבשות )מאבד כמות גדולה  •

מרבה תה א םא גם כולה להגרםתייבשות יל. ה שולשעם הקאות או עם חולה עם חום, 

 ותה מספיק נוזלים. ך שית ואינבעת פעילות גופנלהזיע 

 עובר ניתוח.  •

 ור או שבץ.ם חמזיהועובר התקף לב,  •

אם   אופלרספר יא לה יןטפורממב כתוצאה משימושחמצת לקטית ע מהדרך הטובה ביותר להמנ

 סוים ן ממזלול רופא יחליט על הפסקת הטיפעלה. יתכן והמהמצויינים ובל מאחד המצבים ס הינך

 

 אם: לרוקח או לאחות ,אר לרופפס RX יגדוסקבהטיפול  או במהלךי לפנ •

 לך קטואצידוסיס סכרתי. או היה או שיש 1מסוכרת מסוג  הינך סובל  •

 תה חדה במינון האינסולין אותו הנך נוטל. ה הפח באינסולין וחלהנך מטופל במקביל  •

 .שלך תויכלה הרופא יבדוק את תפקודי, תובכלייש לך בעיות  •

 .יש לך בעיות בכבד •

 ו בעיות במתן שתן.דלקות בדרכי השתן אשל וריה טסיש לך הי •

 .כולל אי ספיקת לב ,הנך סובל מבעיות בלב •

 .תזונה שלךבוי שינ שישאו כל פחות או הנך •

 לך בעיות בלבלב, כולל דלקת בלבלב או ניתוח בלבלב.  היו ואיש לך  •

לכוהול בכמות רבה בפרק זמן ה אתושו  א ד,יתים קרובות מאולע שותה אלכוהול •

 ר.צק

יתכן ויהיה  ה. במקרה זלבדיקת רנטגןדי קבל זריקת צבע או חומר ניגוומד לעך הנ •

 יו הנחיות תלקבל הרופא פנה אלן קצר. זמל  XRודגיסאת השימוש בק  קיהפסעליך ל



 

 

להמשיך הטיפול ל ויפוחזור לקבלת הטומתי עליך ל XRקסיגדו נטילת להפסיק  מתי 

 .XR ודגסיבק

להפסיק לקחת   עליךל או לשתות הרבה. אכול לתוכ לעבור ניתוח ולא אתה עומד  •

גדו ה אל הרופא לקבלת הנחיותיו מתי להפסיק נטילת קסינפלזמן קצר.  XRקסיגדו 

XR ולהמשיך הטיפול בקסיגדו לקבלת הטיפול  רומתי עליך לחזוXR. 

 

ים סיכון מוגבר יקתרופה ימוש בהשבעת . בדרכי השתן לעיתים קרובותמזיהומים בל סו נךיה

  חריף רופה עם הופעת זיהוםתבפסיק זמנית את הטיפול לזיהום בדרכי השתן )יתכן והרופא י

  בדרכי השתן(.

 בדיקות ומעקב

 תתפקוד כליו

 ול טיפן הבזמ ו XR יגדוחילת טיפול בקסת יה לפניי כלדופקות תש לבצע בדיקי

 

. ובמהלכו XR ודתחילת הטיפול בקסיג  נידם לפ ותבדיקיבקש ממך לבצע מספר  והרופא ייתכן

בדם  יקות דם שגרתיות הכוללות רמות סוכרדב ידיל לך עצב הסוכרת שייבדוק את מהרופא 

   .A1Cבין והמגלו

 

 וז( בשתןלוק)ג כרסו

 . ת גלוקוז תצא חיובית לגלוקוזכחולנושתן יפלוזין בדיקת הפעולה של דפהגלנון גנכתוצאה ממ

 

 תיותין תרופב בותגות/קציותאינטרא

 

מרשם ותוספי  אאחרות כולל תרופות לל אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות !

 : תרופות קח תה לויש ליידע אם אד במיוח .ה, ספר על כך לרופא או לרוקחתזונ

 ת(, ורטידיות )ונתמש •

 ( יפמפין)כגון רבמניעתה ו בשחפת אול יפטל •

 (ןפניטואיבפירכוסים )כגון  פוללטי •

 לטיפול בבעיות לב )כגון דיגוקסין( •

 טים( סיאגונ 2-בטאצת מקבו מרחיבי סימפונותסטמה )לטיפול בא •

 ן( טידי)כגון סימ לטיפול בבעיות עיכול •

  כמו אסטמה ודלקת פרקיםלטיפול בדלקות במחלות וסטרואידים טיקקור •

ל כוופא ירה ". יאהת "סולפונילאורנסולין או תרופבדם כמו אירמת הסוכר להורדת  •

 בדםסוכר רידת יתר של הלמניעת י ת אותך להפחתת מינון של תרופות אלו להנחו

 .(יקמיההיפוגל)

 

 

 מוש בתרופה ומזון יש!

"כיצד  –  3סעיף  . ראהעיכולמערכת הבהארוחה למניעת הפרעות עם  ופההתריש לקחת את  

 תשתמש בתרופה".

 

 

 

 כוהול  שימוש בתרופה וצריכת אל!

דולה בכמות ג  שתות אלכוהול לעיתים קרובות או לשתות אלכוהולן לאי XR ודגקסיבעת טיפול ב

 .  רותתופעות לוואי חמו תיכון להופעאת הס להעלותעלול  הדבר קצר. בפרק זמן



 

 

 

  הריון והנקה: !

 פה. ני השימוש בתרויש להיוועץ ברופא לפ ,ת שאת בהריוןבהריון, חוש בהריון, מתכננת אתאם 

ון רמת פול לאיזובר. דברי עם הרופא לגבי הדרך הטובה ביותר לטילעק  ום נזרגיכול ל XR קסיגדו

 בדם.הסוכר 

 קסיגדו לא ידוע אם  רופה.בת שימוהש יש להיוועץ ברופא לפני ננת להניקתכמ או קהנייך מאם הנ

XR וקחת  ת לכשא עם הרופא לגבי הדרך הטובה ביותר להזין את תינוקך לב. דבריעובר לח

 .XR קסיגדו

 

 ונותמוש במכשייגה והנ!

ופה התר טילתת. ננומכומוש בהנהיגה או שי על יכולתלתרופה זו אין השפעה או השפעה זעומה 

יאה או רדם, כמו תרופות ממשפחת הסולפונילאור בסוכה  מתרות אחרות, המורידות את עם תרופ

  להביא הה(, אשר יכוליפוגליקמיאינסולין עלולה להביא לרמה נמוכה מידי של סוכר בדם )ה

, וזריכקשיי ים בראייה או , שינויר, סחרחורת, הזעה מרובה, דופק מהינים כמו חולשהסימל

לנהוג או להפעיל מכונות או ציוד,  ין . אותונכת הנהיגה ועל השימוש במפיע על יכוללהש לולהוע

 תסמינים אלהיל להרגיש מתח הנך םא

 

 שימוש בילדים: !

וש השימ אין מידע לגבי בטיחות ויעילות. 18יל גל ים ומתבגרים מתחתד להתרופה אינה מיועדת לי

   .18יל מתחת לגגרים ובמתבים לדבי XRדו יגקסב

 : מכיל לקטוז XR קסיגדו!

  -בל מאיאמר לך על ידי הרופא שאתה סוינו סוג של סוכר. אם נת לקטוז אשר הילות מכוליבהט

  6ראה סעיף  –  לקטוז לת)תכולת תרופה זו יטהיוועץ ברופא לפני נ ,סבילות לסוכרים מסויימים 

 "מידע נוסף"(. 

 

 תרופה?ש בשתמד תכיצ .3

ינך  א םא חוקהר  ת הרופא. עליך לבדוק עם הרופא אואוורשתמש לפי היש להתמיד  •

 בטוח.

 ו ע"י הרופא בלבד. המינון ואופן הטיפול יקבע •

  .ולהפרעות בעיכ , להקטנתארוחהעם   טבליה אחת ליום המינון המקובל הוא •

 יום.הבמשך רופה לקחת את הת עבורך ביותרטוב דבר עם הרופא לגבי הזמן ה

 או ללעוס את הטבליה. חצות, אין לכתושאין ללמותה. הטבליה בשת  א לועיש לב •

 .XR קסיגדושל ראה כמו טבליה הניופרש בצואה ולעיתים גוש רך  יתכן •

 או זיהום ,(רכיםת דראומה )כמו תאונט כמו חום, לחץ )סטרס(כאשר גופך נמצא במצב  •

בים באחד מהמצאתה נמצא  םא. נותלסכרת יכול להשתהמינון הנדרש של תרופות יתוח, נ

 תיו.וותפעל לפי הנחימיידי באופן האלו תדווח לרופא 

 

 גופניתתזונה ופעילות  •

 קסיגדוופעילות גופנית, כאשר אתה נוטל תוכנית תזונתית לשמור על  שיך המעליך ל 

XR. 

 

 

קח את התרופה בהקדם כאשר נזכרת בכך. אם זה קרה  –את התרופה ל אם שכחת ליטו •

טול וקח  ת לישבו אתה אמור לקחת את המנה הבאה, תדלג על המנה ששכח בסמוך לזמן



 

 

כן   אלא אם XR קסיגדו שתי מנות  ו הזמןבאות אל תיקח. ן הרגילה בזמאת המנה הבא

 כך.להרופא הנחה אותך 

תתקשר לרופא או תגיע בדחיפות  ,XRדו גקסיל ון גבוה מידי שמינ אם נטלת בטעות •

 ב אליך.  לחדר מיון של בית החולים הקרו

 

 יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ ע"י הרופא.

ללא התייעצות עם  בתרופהאין להפסיק את הטיפול ותך, אבמצב ברי ם אם חל שיפורג

 לות ללא התרופה.עהסוכר בדמך יכולה ל תרמ הרופא.

 ., היוועץ ברופא או ברוקחבנוגע לשימוש בתרופה ותאלות נוספלך ש ם ישא

  

הרכב שך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. אין ליטול תרופות בחו

.ק להםואם הנך זקמשקפיים   

  

 תופעות לוואי  .4

ם ם. אואי בחלק מהמשתמשיולול לגרום לתופעות לע XR קסיגדובתרופה, השימוש  מו בכלכ

אל   , יש להתייעץ עם הרופא.או שהן מחמירות אינן חולפות או שהן מטרידותי תופעות הלווא 

 ף אחת מהן.תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מא

 

ד אם הופיעו התופעות  ימלרופא פנה  התייחסות מיוחדת: יבות יופעות המחת

 : תהבאו

 

)עלולה להשפיע על אי נדירה וולתופעת ללגרום עלול  XRרמין בקסיגדו והמרכיב הפעיל מטפ •

אזהרות סעיף  לעיל ראה  ,מצת לקטיתחמורה הנקראת חאבל משתמשים(  10,000מתוך  1

במקרה  .( .(Lactic Acidosisית )חמצת לקט XRבשימוש בקסיגדו  מיוחדות הנוגעות

עם הרופא או  כשיר וליצור קשר מייד תשימוש בלהפסיק מייד  ותופעת לוואי זאת מופיעה יש

 , כיוון שחמצת מטבולית עלולה להוביל לתרדמת.  ית החולים הקרוב ביותרב עם

 

 ופעות לוואי נוספות:ת

להרגשת לגרום   להעלות התייבשו .ףמהגו ומלחים  זליםונגדול של איבוד  - בשותהתיי •

 ץ דם בעמידה(. חתת ל( מהיוחד בעת קימאו חולשה בסחרחורת  תעלפות,, לה סחרחורת

 :אם ייבשותהתל יותר גבוהן ול להיות בסיכואתה על •

o  דם נמוך לחץיש לך 

o דיורטיות( משתנותכולל תרופות  ,חץ דםאתה לוקח תרופות להורדת ל( 

o מבוגר יותר או  65גיל הנך ב 

o מלח  לתבדיאטת ד אתה 

o  יש לך בעיות בכליה 

לשתות ות, כולל כמה נוזלים  שבנוע התיימנת למת על  ושניתן לעעם הרופא שלך מה  חשוח •

   .מידי יום

 

 

  קטואצידוזיס )עליה ברמת הקטונים בדם או בשתן( •

רכיבים אחד המ ל עם דפהגליפלוזין, שהואבעת הטיפובמטופלים,  קטואצידוזיס התרחש

רו  לים או עבם סכרת כאשר היו חוטופלים עש במטואצידוזיס התרחק .XRם בקסיגדו הפעילי

 XRסיגדו ל בקוטיפהלך הח במניתו



 

 

זיס עלול  דוציקטואטיפול בבית חולים.  , שיתכן וידרושציניר ואיהוא מצב רפזיס  קטואצידו

 ות להוביל למו

 ר. "ג לדציליטמ 250ר בדם הן פחות מ וכקטואצידוזיס יכול להתרחש גם אם רמות הס

 ים:הבא מהסימנים א מיד אם יש לך אחדופנה לרופ XRגדו יססק לקחת קהפ

 להבחי •

 תעייפו •

 ההקא •

 נשימהקשיי  •

 ם באזור הבטןכאבי •

 

מות הקטונים  בצע בדיקה לר אם ניתן, ת , XRלו בעת נטילת קסיגדולך אחד הסימנים הא ישאם 

 . רמ"ג לדציליט 250בשתן, גם אם רמות הסוכר שלך נמוכות מ 

 

 

 הבכלי בעיות •

 : םיד איהמטפל מ נה לרופא. פ XRסיגדו מטופלים שנטלו קה לארע פתאומיתפגיעה כלייתית 

 או לא יכול לאכול, אם אתה חולה ודת ורך יתייה שאתה  צורת המזון והשכמו •

מושכת ממהקאה, משלשול או משהות כתוצאה , שללמ גוף  מתחיל לאבד נוזלי אם אתה •

 .בשמשמדי 

 

 ן:בדרכי השתיהום חמור ז •

הנוטלים   שה באנשיםהוביל לאישפוז התרחת חמורה בדרכי השתן העלולה לדלק

 ך סימניםפר לרופא אם יש לס .XRלים של קסיגדו חד מהמרכיבים הפעין, איהגליפלוזדפ

, מתן שתן תכוף, צורך במתן השתן כגון: צריבה במתן שתןשל דלקת בדרכי  או תסמינים

ן. לעיתים מופיע גם חום, דם בשת או ןבטההתחתון של  קשתן באופן מיידי, כאבים בחל

 ת. י גב, בחילות והקאוכאב

 

  ,(Fournier’s gangrene/necrotising fasciitis of the perineumניטלי ) הג ים באזורזיהומ •

נדירה  , תופעה איבר המין ופי הטבעת  יןזיהום חמור ברקמות הרכות באברי המין או באזור ב

  .מאד

o רות או נפיחות באיזובמקרה של התסמינים הבאים: אודם, רגישית עזרה רפואית מידלפנות ל יש 

 רעה.  או הרגשה כללית C083ל עוחום מ תעד פי הטבע הגנטילי

o במהירות ולכן חשוב לפנות לעזרה רפואית במהירותאלו עלולים להידרדר  יניםסמת. 

 

  ת סוכר נמוכה בדם )היפוגליקמיה(רמ •

 ,ולות לגרום להורדת רמת הסוכר בדםשיכ ותעם תרופות אחר XRאם אתה נוטל קסיגדו 

 תכןיי. בדם כהותר לרמת סוכר נמווה יבגסיכון   יש לך ,וליןה או אינסכמו סולפונילאוריא

סיגדו נון של סולפונילאוריאה או של אינסולין בעת השימוש בקויש צורך בהפחתת המי

XR לים לכלול: של רמת סוכר נמוכה בדם יכוותסמינים . סימנים 

o אשכאב ר , 

o  ,חולשה 

o  ,בלבול 

o או רעד  , 

o עצבנות , 

o רחורת,  סח 

o  ,ישנוניות 



 

 

o  ,אי שקט 

o   ,הזעה 

o רעב , 

o  היר.מדופק 

 

 

 

 :B12ן טמיוימחסור ב/דהירי •

, בדמך  B12טמיןמת וישימוש במטפורמין לאורך תקופות ארוכות יכול להביא לירידה בר

רמת ל  יבצע בדיקות דםפא ן והרותכיי לפני כן. B12במיוחד אם היה לך מחסור בויטמין 

 .B12ויטמין 

  קבנרתי יהום פטרייתיז •

 : כוללים  תיקררייתי בנם לזיהום פטהסימני

 , נרתיקמהריח  -

 ,)יכולה להיות עם גושים( לבנה או צהבהבה רשההפ -

 וגינאליגרוד  -

ם  לירים שאינם נימו. גב(בעטרת הפיןבאיבר המין הזכרי )דלקת של העור  פטרייתיזיהום  •

 ם:  יכוללם נוספים לזיהוסימנים . המיןשל איבר ים לפתח נפיחות יכול

 יןת הפואו נפיח גרודומיות, אדמ-

 פריחה בפין -

 ע ח רהפרשה עם רי -

 ןכאב בעור סביב הפי -

תכן יי ר המין הזיכרי. נרתיק או באיבבפטרייתי הום  הבחנת בסימני זילרופא אם  אנא פנה

ין אוהנך לוקח תרופה זו ו. במידה יתאנטיפטריית תרופה  ל עםטיפוך והרופא יציע ל

 . להמטפ אלרופ  חזורצב יש לשיפור במ

 

 : XR ו קסיגדנטילת  ר בעתהשכיחות ביותואי וופעות הלת

 רייתי בנרתיק או בפיןזיהום פט •

 וכאב גרון תודש באף או נזלג •

 שלשול •

 ם בדרכי השתןהוזי •

 כאב ראש •

 

לוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת חת מתופעות האם א ,אם הופיעה תופעת לוואי

  פא.ייעץ עם הרוליך להתע שלא צויינה בעלון, לוואי

 

 פעות לוואי תו ח עלודיו

 עותתופ על דיווח" הקישור על לחיצה באמצעות תהבריאו למשרד אי לוו עותתופ על  לדווח תןני

 www.health.gov.il הבריאות משרד אתר של הבית בדף שנמצא" תרופתי טיפול עקב אילוו

 ישורלק כניסה י"ע או ,לוואי פעותתו על לדיווח המקוון לטופס המפנה

https://sideeffects.health.gov.il/ 

 

 

 

 



 

 

 את התרופה? חסן איך לא .5

וטווח  םחוץ להישג ידתרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מ  מנע הרעלה! •

. אל תגרום להקאה ללא הוראה ע הרעלהת ועל ידי כך תמנו תינוקושל ילדים ו/א ראייתם

 ורשת מהרופא.מפ

 .האריזה על גבי עופיהמ (exp. date) גהריך התפומש בתרופה אחרי תאשתאין לה •

 ליום האחרון של אותו חודש. יחסהתפוגה מתיך תארי

 .לזיוסמעלות צ 30מתחת ל יש לאחסן בטמפרטורת החדר  •

 

 נוסף מידע .6

 גם: התרופה מכילה עילנוסף על החומר הפ •

o בטבליה- 

microcrystalline cellulose PH302, lactose anhydrous, crospovidone, silicon dioxide, 

magnesium stearate, carboxymethylcellulose sodium, and hypromellose 2208 

 

 hypromellose 2910 -גם יםמכיל"ג מ 500/מ"ג XR 10 וקסיגדומ"ג  500/מ"ג XR 5 קסיגדו

and microcrystalline cellulose PH102 

 

o וי הטבליהבציפ- 

polyvinyl alcohol, titanium dioxide, polyethylene glycol, talc               

 FD&C Yellow No. 6/Sunset Yellow FCF -מכיל גם - מ"ג 500/מ"ג XR 5 יגדוקס

Aluminum Lake 

 XR 10 קסיגדו, "גמ 500/מ"ג XR 10 קסיגדו, מ"ג 1000/מ"ג XR 5 קסיגדו

     iron oxidesם גם מכילי -מ"ג 1000/מ"ג

o כולת לקטוז  ת– 

 מ"ג לקטוז  48 ה מכילהיטבלכל  –מ"ג  500/גמ" XR 5דו קסיג

 מ"ג לקטוז   48כל טבליה מכילה  -מ"ג  1000/גמ" XR 5סיגדו ק

 מ"ג לקטוז  48ילה כל טבליה מכ -מ"ג  500/מ"ג XR 10קסיגדו 

 מ"ג לקטוז  48כל טבליה מכילה  -מ"ג 1000/מ"ג XR 10ו קסיגד

 

 ?נראית התרופה כיצד  •

בצד ה, סכמו צדדים, בצורתהקמורה בשני  בצבע כתום,יה טבל –מ"ג 500מ"ג/XR 5 קסיגדו

 ובצד השני חלק. " 5/500" -" ו1070"  מוטבע אחד

 

 הדדים, בצורהצרה בשני , קמוההכורוד   דע ודטבליה בצבע ור -מ"ג1000מ"ג/XR 5 קסיגדו

   חלק. ובצד השני 5/1000“" -" ו1071" האחד מוטבע בצידה  ,ליתאוב

 

ת כמוסה, בצד רבצו בשני הצדדים,  קמורה ,טבליה בצבע ורוד  -מ"ג500מ"ג/XR 10 קסיגדו

 חלק. ובצד השני ”10/500“ -" ו1072מוטבע "  אחד

 

ים, בשני הצדד רההה, קמוכצבע צהוב עד צהוב ב טבליה -מ"ג1000מ"ג/XR 10 קסיגדו

      חלק.שני " ובצד ה10/1000"-" ו1073"בע , בצד אחד מוטאובלית הצורב



 

 

 

  

 4524075 השרוןהוד   1455. דת. אסטרהזניקה )ישראל( בע"מ בעל הרישום:

 

 

 ,AstraZeneca Pharmaceuticals LP, 4601 Highway 62 East, Mount Vernonיצרן:

Indiana, USA.  

 

 

 

 שרד הבריאות:תי של מכמלפות המפנקס התרוב ום התרופהמס' ריש

 1556634419 –מ"ג  500/מ"ג XR 5סיגדו ק

 1556734424 -מ"ג  1000/מ"ג XR 5קסיגדו 

 1556834425 - מ"ג 500/מ"ג XR 10קסיגדו 

 1556934428 – מ"ג 1000/מ"ג XR 10דו קסיג

 

 

 נים.מידת לשני הרופה מיועח בלשון זכר, אך התנוסהקריאה עלון זה שטות והקלת לשם הפ
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