
 
 
 

 2021 מרץ
 

IBUFEN 600, Caplets 
 

 צוות רפואי נכבד, 

 .600איבופן  ל התכשירשצרכן רופא ולל ניםבעלומבקשת להודיעכם על עדכון  דקסל בע"מחברת 

 .בעלוניםלמידע מלא, יש לעיין  .הבטיחותי בלבדהמהווים החמרה במידע מפורטים העדכונים זו בהודעה 

 יםמודפס םת שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבללפרסום במאגר התרופו ונשלח צרכןרופא ולל ניםהעלו

 .04-6364000, ישראל, טל': 3060000, אור עקיבא 1, רח' דקסל בע"מדקסל  ע"י פנייה לבעל הרישום:

  הרכב התכשיר:

Each caplet contains Ibuprofen 600 mg. 

 מאושרת: ההתווי
 

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

 
)מסומנים . להלן העדכונים המהווים החמרה במידע הבטיחותי 2021 במרץ עודכן לרופא העלון

 :(אדוםב

4.4 Special warnings and precautions for use 
[…] 

Masking of symptoms of underlying infections  
Ibufen 600 can mask symptoms of infection, which may lead to delayed initiation of 
appropriate treatment and thereby worsening the outcome of the infection. This has 
been observed in bacterial community acquired pneumonia and bacterial complications 
to varicella. When Ibufen 600 is administered for fever or pain relief in relation to 
infection, monitoring of infection is advised. In non-hospital settings, the patient should 
consult a doctor if symptoms persist or worsen. 

[…] 
4.8 Undesirable effects 
[…] 

Skin and subcutaneous tissue disorders 
[…] 

Not known: Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS 
syndrome), acute generalised exanthematous pustulosis (AGEP), photosensitivity 
reactions. 

[…] 
 

)מסומנים . להלן העדכונים המהווים החמרה במידע הבטיחותי 2021 במרץ עודכן לצרכן העלון

 :(אדוםב

 

 

 

 



 
 
 

 לפני השימוש בתרופה. 2

]...[ 
 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

]...[ 

 זיהומים 

עלול לגרום לעיכוב  600איבופן עלול למסך סימנים של זיהום, כגון חום וכאבים. על כן,  600איבופן 

בקבלת טיפול נאות בזיהום, דבר שעלול להוביל לסיכון מוגבר לסיבוכים. התופעה נצפתה בדלקת 

ריאות שנגרמה על ידי חיידק ובזיהומי עור חיידקיים הקשורים באבעבועות רוח. אם אתה נוטל תרופה 

 ץ ברופא בדחיפות. זו בזמן שאתה סובל מזיהום ותסמיני הזיהום נמשכים או מחמירים, היווע

]...[ 
 תופעות לוואי. 4

]...[ 

 :תופעות לוואי בעור וברקמה תת עורית 

]...[ 
. עשויה להתרחש תגובה עורית חמורה הידועה בשם רגישות של העור לאור: שכיחות לא ידועה

התסמינים כוללים: פריחה עורית, חום, נפיחות קשריות  ,(DRESS)תסמונת רגישות יתר סיסטמית 

 ועלייה באאוזינופילים )סוג של תאי דם לבנים(.לימפה 

]...[ 
 

 

 

 

 

 


