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

 רופא בלבד וקת על פי מרשם ותרופה משה
 

 מ"ג  10נורדיטרופין 
  נורדיפלקס

 מוכן לשימוש  בעטה תמיסה להזרק
 

 פעיל  חומר 
   למ"  1.5/מ"ג 10 ומטרופיןס
l1.5 m/10 mgomatropin s 

 מידע נוסף.  - 6 עיףראה ס :שיר בתכ  םואלרגניי חומרים בלתי פעילים
 

לך   ש יאם   ופה.עלון זה מכיל מידע תמציתי על התר   . רופהם תשתמש בתד סופו בטרקרא בעיון את העלון ע 
   . ו אל הרוקחהרופא א פנה אל  שאלות נוספות,

בם  צמ יאה לך כ רנ  אפילו אם  ,הם ה להזיק להיא עלול .אל תעביר אותה לאחרים   רך.עבותרופה זו נרשמה 
 . דומהי רפואה
 

 . שלך נורדיפלקס רדיטרופין ונה שימוש בעט  הוראות כולל זה  ןו על

 

 

 ? למה מיועדת התרופה . 1

 
  ילדים:ב ❖

ספקת של הורמון הגדילה  אי הפרשה או הפרשה לא מ עקב   תהנגרמ קומה נמוכה  עםלטיפול בילדים  •
 )היפופיזה(.   המוחת תרבלוטת יומ

 . סינדרום טרנר  עקב קומה נמוכהעם  לטיפול בילדים  •
 . כלייתיתקה ספי עקב אי  מוכהנקומה עם  ילדים ול בלטיפ •
 . Noonan syndrome)סינדרום נונאן )ל כת המשוי קומה נמוכהעם  לטיפול בילדים  •
  4ד גיל ( ולא הצליחו ע  (SGAריוןיהה ביחס לגיל   שנולדו קטניםנמוכים ילדים אצל  דילה הפרעת ג בטיפול  ל •

 . הגדילה הרצוי לגילם ק את קצבלהדבי 
 

   :םגריובמב ❖
  ,הופיזבהיפ ים אורגנית, או גידול מבעיה  הנובעתה פיזיפוה-בהיפותלמוס   המחלם ע  בוגרים ל במו טיפל

 בילדותם.   החל אצלם להגדיה חסר בהורמון ש חולים ב או   ,קרינתי טיפול או  ים תרופות, ניתוחי ידל  ים ע המטופל
 
  ין ופ של סומטר ם גוניסטיסומטרופין וא :  וצה תרפויטית בק
 

הזהה להורמון הגדילה המיוצר באופן   , ןסומטרופי  הקרוי טי תינס-ביוילה הומני גדמון הור המכיל נורדיטרופין
  ם בריאותלרים זקוקים לו  וג גדול, אך גם מב ם ל לסייע להלהורמון גדילה בכדי   ם זקוקים . ילדיטבעי בגוף

 . תקינהה
 
 

 בתרופההשימוש פני ל. 2
 
 : תרופה אםב  מששתלה   ןיא
 

לנול  פל  , יןופלסומטר (  אלרגי)   רגיש   אתה • מהמרכיבכל  או  מכהנוספים    ים אחד  )ראה    התרופה  ה  ילאשר 
 . (  6סעיף 

 . מושתל כליה אתה  •

, לפני  סרטני-טיהאנאת הטיפול  חייב לסיים  אתהלהיות לא פעיל ו  חייב. הגידול דול פעיל )סרטן( יגיש לך  •

 . נורדיפלקס  נורדיטרופין בלת הטיפול חהת
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י  מתשיאו כשל נ  יות רבותלות פתאומ חב  , ן, ניתוח בבטוחפת כגון ניתוח לב   ה וקריטיתש קה  מחל ך יש ל •

 . יףחר

 .בהורמון גדילה ר לך חסואין  ( ותסגור  ות פיזיפ אימת לגדול )יס •

 

 
 ש בתרופה וגעות לשימומיוחדות הנ   אזהרות

 
 : אם פא ו רל ספר,  ופיןבנורדיטר  הטיפוללפני  

 . כרתוס יש לך  •

 . גידולאחר של סוג או   סרטן  לך היה  •

 . אותות או הקבחיל, יה יראבעיות  ,ים רז וחבי ראש א כך יש ל •

 . בלוטת התריסל תפקוד לא תקין ש  יש לך  •

אצל כל   מהירה במהלך צמיחה  עלולה להתקדםש  השדרה )עקמת( עלייה בעקמומיות הצידה בעמודחלה   •
 . (scoliosis) עקמת של  סימנים ל יבדוק אותך )או את ילדך( , הרופא נורדיטרופין הטיפול ב. במהלך ילד 

 . ורמון גדילהל לצלוע במהלך הטיפול בהחי מתה תאם או  א  אתה צולע  •

 . לשנים, היות והניסיון מוגב  5 -תר מ ויפין למשך רובסומטבוגר , או אם טופלת בעבר כמ60מעל גיל  אתה •

 . שלך  י הכלייתקוד את התפלנטר  על הרופא מאחר ש, ממחלת כליות  בל סו אתה •

וון שיתכן ותצטרך  יכאופן קבוע, ב פא יוועץ ברוה ך לעלי  . דיםלוקוקורטיקואי ג  ופי עם לח ול  פיטאתה מקבל  •

 . הגלוקוקורטיקואידים שלךמנת של התאמה 

ב. צור קשר עם הרופא אם אתה או  ובג טן בב עז כאב  לדלקת בלבלב, הגורמת ל  וםלגר יה  ו שע  טרופיןנורדי •

 פין. נורדיטרוילת נטילדך מפתחים כאב בטן אחרי 

 
 תגובות בין תרופתיות 

  ספר על   ,תזונה ותוספי    א מרשםופות לל כולל תר  ות אחרות תרופ  ,לאחרונה  קחתם ללוקח, או א  אתהאם  
לרוקח  לרופא   כך ליידע את הרופאד  יוח . במאו  לוק אם את יש  תרופות  המ  אחת   אחרונהלת  קחל   אם  או  חה 

 : של התרופות האחרותת זו או א   פיןיצטרך להתאים את מנת הנורדיטרופא  תכן והרוי. י הבאות 
ן  ש בנורדיטרופיל להיות מושפע אם תשתמ הגובה שלך כבוגר עלו  –ים גלוקוקורטיקואיד •

 . בו זמניתיקואידים רטוגלוקוקו

 .המנהאת  להתאים רך ה צו ויהי  כןיתי  - יסון( כת החער מ את )מדכא   ן ציקלוספורי •

 . האת המנ  םילהתא  יתכן ויהיה צורךי – אינסולין •

 .מנההאת   להתאיםיתכן ויהיה צורך י  -בלוטת התריס   הורמון  •

 . נההמ ת א להתאים ך  היה צורתכן וייי  -  המין(-מון המגרה את בלוטת ור)ה רופין דוטנ גו •

 . ההמנ תא  יםא תלהצורך   יתכן ויהיהי – נוגדי עוויתות •

 . י מין אחריםאו הורמונבבליעה  ח הנלק ן רוגאסט •

 
 ופוריות  הנקה   , יוןרה

 ניעת הריון. באמצעים למשות לשימוש בנשים פוריות שאינן משתמם מומלצים אינ טרופין ים סומל ם המכיתכשירי

 . יןדיטרופורפול בנהטינכנסת להריון במהלך  אם א ודווחי לרופול טיפ את ההפסיקי   -  הריון •

 . בלחל  לעבורל פין עלוסומטרומניקה היות ו  את  ם אבנורדיטרופין השתמש  לן אי -  הנקה •
 

 נהיגה ושימוש במכונות 
   . טחהנהוג בבל  לתהיכו ל ע  ו א  כלשהן מכונות ב השימוש משפיע על  נואינורדיטרופין 

 
 ם של התרופה על חלק מהמרכיביב שומידע ח 

 "נטולת נתרן".   לכן נחשבת  ,מ"ל  1.5ל  כלמ"ג(   23מילימול נתרן ) 1-מכילה פחות מנורדיטרופין 
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 ? כיצד תשתמש בתרופה. 3
 

  אינך או הרוקח אם א  ופ . עליך לבדוק עם הראפ רוות הראהול  בהתאם  ד יתמ  תרופהב תמש להשיש  
   ד.לב המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא ב . רופהבתיפול  ן הטואופלמינון בנוגע    טוחב
 

 : ל בדרך כלל הואובמקההמינון  
   בה, ו גה בויתל  יהמנה תהבחיים, ה . בשלב מאוחר יותר  גופם של פנים הושטח   במשקל גופם  הויבילדים תלהמנה 

 . מנה המתאימההבל את אשר תק ד ע  , ותותאם הגדילה ות להורמוןשי גר בון  מי במשקל, ב
 

   סר בהורמון גדילה: חיצור נמוך או עם ים ילד •

מ"ג למטר רבוע של שטח   1.0עד  0.7ליום, או  ףמשקל גו  מ"ג לק"ג 0.035 עד 0.025 אי ההמקובלת  נההמ

 ום. הגוף ליהפנים של 

 : נררטת  תסמונ   עםים ילד •
שטח  של  בוע ר למטר מ"ג  2.0עד  1.3או ,  ום לימשקל גוף לק"ג  מ"ג  0.067ד ע 0.045 אי ה קובלת המנה המ

 הגוף ליום. של פנים ה

 : (Noonan syndromeילדים עם סינדרום נונאן ) •
 . ליום משקל גוף  מ"ג לק"ג 0.066עד   המנה המקובלת היא

 ילדים עם מחלות כליה:  •

וף  הגל שטח הפנים ש של וע למטר רב מ"ג   1.4  אום, ליומשקל גוף  ג "ק ל  "גמ  0.050 אי בלת ההמקו נההמ

 ליום. 
 (: SGA)  ריוןיההו קטנים ביחס לגיל  לדנושם דייל •

הגוף  של פנים ה שטח  של רבוע  למטר מ"ג   1.0ליום, או  וף  ג ל קש מלק"ג   מ"ג  0.035 המנה המקובלת היא

השתמשו   , ןההיריו ל  לגיס  יח בים קטנשנולדו  ם יד לב י בקר ליניים )במחקרים קליום עד להגעה לגובה הסופי. 

 . (קל גוף ליום לק"ג מש מ"ג   0.067-ו 0.033ל בדרך כלל במנות ש
   :בהורמון גדילה  יצור נמוך או חסרמבוגרים עם  •

המנה ההתחלתית  טיפול.  בהמשיך ילה, יש לתהליך הגד השלמת דילה ממשיך לאחרגן  מו בהור החסר םא

אם  .  קבל את המנה המתאימהת שעד ע תתבצ נההמ ל ה שמהתאם. ליוג  מ" 0.5 עד   0.2 המקובלת היא

הרופא  ם. ליומ"ג   0.3עד  0.1 המנה ההתחלתית המקובלת היאבגיל הבגרות,   ה מתחיל ורמון גדילה ב החסר

 ום. י למ"ג   1.0 המנה המקסימלית המקובלת היא  . עבורך רצויה המנה הקבלת לכל חודש עד  המנה את  לה יע

 

 מלצת. מוה ה מנ על הבור לע  ןיא

 
   ן יפורדיטרנוש בתמ השל  מתי

 שינה. לפני ה ערב ל  בכלעור    נה היומיתאת המהזרק  
 

 נורדיטרופין נורדיפלקס כיצד להשתמש ב
  . לקס נורדיפ  מ"ל בשם  1.5, רב מנתי ומוכן לשימוש המכיל  מתכלה ה בעט מגיען פירונורדיטגדילה הון תמיסת הורמ

 : מוש דגשים לשיהעלון. להלן  וףבס עות יפלקס מופי ד רנוטרופין נורדיבעט  שן השימוהוראות מלאות על אופ

  העט פעם או פעמיים. אין להשתמש בעט אם התמיסה היפוך של על ידישימוש  המיסה לפני התבדוק את  •

 . צבעה ה  שינתאו עכורה  

 מ. מ" 8ד רך של עפעמיות באוו נובוטוויסט חד טי נובופיין אלשימוש עם מחעד מיויפלקס רופין נורדדיטרונ •

 .הל הזרקט חדשה לכמחד בש תמי תמהש •

 .ר נע מפגיעה בעוימלההקפד לשנות את אתר ההזרקה כדי   •

לפני  דילה  הגון  הורמ דא שאתה מקבל את המנה הנכונה ושאינך מזריק אויר, בדוק את זרימת לוו  בכדי •

ילה  ן הגדו סת הורמיפה מתמיט בעט אם חדש. אל תשתמש  ורדיפלקס  יטרופין ננורד עט ב שונה א רההזרקה ה

 ה המחט. צבק  יעהינה מופא

 אדם אחר.  עם ס  את עט הנורדיטרופין נורדיפלק   קו חלאין ל •
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 טיפול משך ה 

ן  ריו ייל ההביחס לג לדו קטניםילדים שנו   ,תיתיכלי  להמחרנר, גדילה בשל סינדרום טבעיות ילדים עם  •
(SGA )  ה. לי ת הגדלהפסקפול עד  ך בטיישמלה  יץהרופא ימל , ם נונאן ו ילדים עם סינדרוא 

 .  תוך תקופת הבגרות ל א  פוללהמשיך בטיהרופא ימליץ  :לה דין גהורמו  הםחסר לש ם ריתבג ילדים או מ •
 . תחילה  הרופא תייעצות עםא הלל לקס יפנורד ן יק את הטיפול בנורדיטרופילהפס אין  •

 
 גבוה יותר מינון בטעות  ת אם נטל

ת  ת יתר או אם בטעונמ  לת אם נט ים.תווי הפנספוס של לה לא תקינה וח ך עלול לגרום לגדי ארו ווח לט  יתר מינון  
 ך. פה אית ריזת התרוחולים והבא את א ו לחדר מיון של בית יד לרופא איה מה פנפמן התרויק לעצמו ילד הזר

 
 רופה הת אם שכחת ליטול את  

יטול  אין ל,  פאוהיוועץ ברו הרגיל ה בזמן הבאנה את המ ח ק  ן המיועד,רופה זו בזמכחת ליטול ת אם ש
 ה.נשכחה שנמה  ת על לפצו   בכדי המנה כפול 

 
  את מצב בריאותך, אין להפסיק שיפור ב  גם אם חל א. י הרופיפול כפי שהומלץ על יד מיד בט יש להת

 . רופאיעצות עם הי א התה ללופתר ול בהטיפ
 

 רופה ת התנטיל ת אם אתה מפסיק א
 . תחילה א שלך הרופ  עצות עם א התייפלקס לל ן נורדיופיטרדיאל תפסיק להשתמש בנור

 
ליטול תרופ את    ! ושךחבות  אין  נוטל תרופהישה  ם בכל פענה  המו  ת יהתוובדוק  יים אם  קפמש כב  הר  . נך 

 . חרוק באו  א רופב היוועץ , השימוש בתרופ ל  עוגבנ  וספות נ שאלות   אם יש לך  . נך זקוק להםיה
 
 

 אי תופעות לוו  .4
 

לוואי ב  בנורדיטרופיןופה, השימוש  כל תר כמו ב ל למקרא  הבית   . אלחלק מהמשתמשיםעלול לגרום לתופעות 
 . ולא תסבול מאף אחת מהן   כן יתירשימת תופעות הלוואי.  

 
 ת לא ידועה(: וח י)שכרים  מבוגים ובלדבי  נצפו ש פעות  ות
  ומאל . כל אחד תות כללי התמוטט  ;ו בשפתיים א  םבפני  ים,נפיחות בעפעפי ;נשימהפים בצוצפ ;פריחה •

 להיות סימן לתגובה אלרגית. עלול 

 . י תסימנים לעלייה בלחץ תוך גולגל ותעלולים להי  אלו  .בחילה והקאה   ,ה ראיאש, בעיות ר  כאב •

 . בסרום  ירוקסיןתה   ירידה ברמתת  והי ל  להעלו  •

 . )רמות גבוהות של סוכר בדם(  מיה יקהיפרגל •
  ורדיפלקס נ. הפסק להשתמש בנורדיטרופין  בהקדם האפשרי   לרופא פנה  ,  אלה הות  ופע תהמחש במי    אתה   םא
 חה אותך להמשיך בטיפול. ניפא הרוש  דע
 

 פול בנורדיטרופין. הטילך במה  תה לעיתים נדירותמטרופין נצפסו ד גנ  יםוונהמכנוגדנים יצירת 
 כבד. ת אנזימי  ול עליה ברמע  ח דוו
ל  יםקרמ והישנקו של  שלומיה  במוח  ת  הפעי ב  טופלו שפלים  מטוב  כןגם  דווחו    ,גידולים  )החומר  ל  סומטרופין 
 . לכך  ופין היה אחראיטר ומלמרות שאין ראיות לכך שס  , ( לקסנורדיפ ןרדיטרופי ונב
 .   הללומהמחלות  מאחתשאתה סובל ידה ואתה חושב במ וח לרופא וד
 

 : םבילדי נוספות  תופעות לוואי 
 

 (: םילדי  100מתוך  1 ת להשפיע על עדלולוע)  שכיחות   נןשאי
 ראש   כאב •
 רקההזבאזור ה גרד וכאב  אדמומיות,  •
   .של השדיים   הגדלה •
 

 ילדים(:   1,000מתוך  1 פיע על עדות להשלעלו )  נדירות
 פריחה  •
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 ומפרקים  ים שריר  כאבי •
 בשל אצירת נוזלים. רגליים וב  דייםנפיחות בי  •
 

אלה  ים סמינת לוע. רך או החלו לצבברכיים ובמפרק היכאבים  חוו ין ורדיטרופבנשטופלו  ילדים  , רים במקרים נדי
זה של  (, או בשל תזוLegg Calve disease) עצם הירך ן של  עליוחלק ה המשפיעה על עלולים להיגרם ממחלה ה

 . רדיטרופין מטיפול בנוולא בהכרח (,  Slipped capital femoral epiphysis) קצה העצם מהסחוס 
 

ם  הידייגדילה מוגברת של של ים מקר ט מע ,קרים קליניים במהלך מח   ,, נצפונר מונת טרתסדים עם ביל 
 ה. לגובביחס  רגלייםוה

ון  את הסיכ להעלות   יםגבוהים של נורדיטרופין עלול  ים אה כי מינונונת טרנר הר סמתעם  ם  ני בילדימחקר קלי
 ם. זניייהומים באולחלות בז

 
 : םבוגריבמ  נוספות תופעות לוואי 

 
 : (מבוגרים  10וך מת 1-יותר מ  עלולות להשפיע על )  מאד ת שכיחו

 ם. ל אצירת נוזליבש וברגליים   בידייםנפיחות  •
 

 מבוגרים(:  10מתוך  1 דעל ע  להשפיע  לותעלו) שכיחות 
 ראש   כאב •

 עותאצב ר ב בעיק חוסר תחושה או כאב  ו  נימול  בעורתחושת  •

 . םשריריי  כאב ;שיוןוק מפרקים   כאבי •

 
 גרים(: מבו  100מתוך  1 דל ע עלולות להשפיע ע)  שכיחות   שאינן

 2כרת סוג וס •

 צבעות ובידיים ם באעקצוץ וכאבי  ;( דף הישורש כ מנהרת  תתסמונ)   קרפליתה ה תעל ה תסמונת  •

 וכאב באזור ההזרקה   ת עז(יו)עשוי לה  גרד •

 שיון שרירים ק •

 . של השדיים  גדלהה •
 

לוו סובל מתופ  מחמירה או כאשר אתה   לוואיהת  תופעואם אחת מפיעה תופעת לוואי,  ם הוא   אי שלא עת 
 את המנה.  ית יתכן שיהיה צורך להפחי. ופא וועץ עם הרהיליך לע  בעלון,  צוינה

 
 י תופעות לוואעל ח ודיו
  טיפול   עקב   לוואי   ות ופעת   על   דיווח "  הקישור  על   הלחיצ  באמצעות  הבריאות   שרד למ  לוואי  תופעות  על  לדווח   תןני
  על   חלדיוו  וון מק ה  ופס לט  המפנה (www.health.gov.il) הבריאות   משרד   אתר  של   הבית   בדף  נמצא ש  " רופתי ת

   :ור לקיש  כניסה  י" ע  או ,י לווא תופעות 
 https://sideeffects.health.gov.il 

 
 

 ? ופהתרלאחסן את ה איך. 5
 

של ילדים  ראייתם וטווח הישג ידם ם סגור מחוץ למקו ו וכל תרופה אחרת יש לשמור ב! תרופה זהרעלה מנע
 . ופאהר מפורשת מא הוראה קאה לללה תגרום  אל. התמנע הרעל ך כ על ידיות וינוק ו/או ת 

  תפוגה ה . תאריך האריזהי על גב ( המופיע Exp. Dateוגה )ופה אחרי תאריך התפאין להשתמש בתר
 . של אותו חודש  האחרון  ליום ס מתייח

 
 חסון תנאי א

 
בכדי    ,יצונית חה הבאריז   (2°C-8°C)במקרר  בשימוש ם שאינ   ורדיפלקסננורדיטרופין העטי את ן אחסליש  
 . ורהקירמנגנון  ן פודאין לאחסן קרוב ל . לחום   וףחש לאו   אי הקפ ל  איןמאור. הם עלי גן לה

   
   : ל מ"ל אתה יכו 1.5מ"ג/ 10ס לק יטרופין נורדיפ נורדב לך השימוש במה 

 או   (,2°C-8°Cר )רבמקשבועות   4עד  אותו  שמורל •
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 (.  25°C-ל מתחת רטורת חדר )בטמפ  שבועות 3עד  אותו שמור ל •
 
 . גבוהות רטורות לטמפ  פואו נחשם הם קפאו  א  דיפלקסנור ןופינורדיטר  י עטבמש  שתלה ן יא -
 .או שינתה צבעה רה עכות הורמון הגדילה  יסאם תמפלקס  ורדיטרופין נורדימש בעטי נאין להשת -
 . מחוברת מחט א לל לקס  פ רדיו טרופין נאת נורדי אחסן תמיד -
 .ש בו אינך משתמ  רשהעט כא ה במכסה וסקס מכדיפל רונורדיטרופין נהעט יש לשמור תמיד את  -
 . השתמש תמיד במחט חדשה לכל הזרקה -
  ך תרופות שאינשליך הלאת הרוקח שלך איך   שאל  . יתאשפה הבית לאו    לביוב  ות ליך תרופין להש א -

 הסביבה. יכות על א  רו אלו יעזרו לשמיותר. צעדים    משתמש בהן
 
 

 מידע נוסף .  6
 

 : גםתרופה מכילה ה  ל הפעי ב מרכיה נוסף על 
Mannitol, poloxamer 188, phenol, histidine, water for injection, hydrochloric acid and sodium 
hydroxide.  
 

 תרופה ומה תוכן האריזה: כיצד נראית ה
  1.5של    בנפח  ,מתכלהו   רב מנתי  ,לשימוש   מוכן  בעטהזרקה  ל  , צבע   צלולה וחסרת  ,ה סתמי  ה היננורדיטרופין  

 . ל"מ
 . יןג סומטרופמ" 6.7 המכיל ה סיתמ"ל של  מ 1
 ת של סומטרופין. לאומיונבייחידות   3 -ל  ערךופין שווה  מ"ג של סומטר  1
 

 זקים: חו 2-ב משווק דיפלקס נור נורדיטרופין 
 התאמה(. ב מ"ל מ"ג/ 10-ו  ל"ממ"ג/  6.7-ל  ערך  שווה)  מ"ל  1.5מ"ג/ 15 -ו  מ"ל 1.5מ"ג/ 10

 משווקים.  םלא כל החוזקי כן שתיי

 
 :  וכתובתו  ום בעל הריששם 

 בע"מ,  נובו נורדיסק 
 1עתיר ידע רח'  
 4464301 א,סב -כפר

 
 :  ובתו וכת רן יצ שם ה

 ,  איי.אס נובו נורדיסק 
 דנמרק.   , וורדבגס  2880 –ה, די.קיי נובו אל

 
 . תיאו רד הברשמ ות חינההתאם לב 2021 יולי עלון זה נערך ב 

 
 118-74-29921 : מלכתי במשרד הבריאותבפנקס התרופות המ ההתרופישום ר  פרסמ
 

 שני המינים. בני ועדת ל ופה מירהת , על אף זאת . רון זה נוסח בלשון זכפשטות ולהקלת הקריאה, על ה לשם 
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 מ"ל   1.5/מ"ג  10 יפלקס דנורדיטרופין נורעט ב  שימוש ות ראהו
 

 . קסן נורדיפלבנורדיטרופי  שלפני השימו  אלו  ות ראוה קפידה ב קרא 
 
סת הורמון  תמי המכיל  , מראש מוכן  , רב מנתי  הזרקההינו עט  "למ 1.5מ"ג/ 10נורדיפלקס  נורדיטרופין •

 . הומני גדילה 
מ"ג.   0.05של   מרווחיםמ"ג, ב 3.00עד  0.05 -מ כל מנהור בחל  אתה יכול להשתמש בבורר המנה כדי •

 . עבורך  נהנכוה ההמנ מה  טיחליופא  הר
 . מ"מ 8 עד רך של  באו , סט חד פעמיות וי וחטי נובופיין או נובוט לשימוש עם מ עד מיויפלקס דיטרופין נורדרנו •
מכיל את   ואלוודא שה  בכדי , קסט הנורדיטרופין נורדיפלשל ע ת תוויוצבע החוזק  השם, הקת התחל בבדי •

 . הנחוץ לךה חוזק הורמון הגדיל
 . וחסרת צבע   להצלו  סניתך המח ו תשב התמיסה ם רק אעט  שתמש ב ה •
 . כל הזרקהבמחט חדשה בתמיד  תמש שה •
 . "הזרימהאת  ק ובד "  – 3אה שלב ר  .עט חדש   כל ונה עםאשרהזרקה הלפני הזרימה  בדוק תמיד  •
 . לזיהום צולבהדבר עלול להוביל    .עם אף אחד טים שלך  או המחט  עה  אתחלוק  ת לא ולם לע •
 . ילדים ם של  ראיית טווח ו ם שג ידץ להיווהמחטים מחהעט  שמור תמיד את  •
סיכון  על מנת להפחית את ה  משומשות מחטים  עם  בהתנהלות יות מאוד זהירים חייבים לה מטפלים •

 . צולב זיהוםוט ת מחולדקיר 
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 טסה הע מכ

 חסנית מ

מד יתרת  
 המנה

מכסה מחט  
 צוניחי 

מחט   מכסה
 פנימי

 בורר המנה 

 לחצן ההזרקה 

 מנה ה סמן ן לו ח

 חט מ

  לשוניתנייר 
 מגןה

יתרת  חלון 
 המנה

 ה( )דוגמחד פעמית מחט 
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 עט הבדוק את   .1
מכיל את    אהו שעל מנת לוודא    ין נורדיפלקספ טרונורדי ל עט הת שתווי הצבע חוזק וה שם,  הבדוק את   •

 ך. נחוץ להון הגדילה  ק הורמזוח
  . (א )  עטה  הסר את מכסה •
 .יםמי פעעם או פ  ה ומטהמעל היפוך העט דיי על רת צבע  וחסלולה צ  מחסניתהבתוך ש  התמיסהש  בדוק •
 או עכורה. צלולה  אינה  ך המחסניתאם התמיסה שבתו  בעט אל תשתמש  •

 

 
 

 ט ח המר את  חב .2
ת  דליפ זיהום,  ,מזהמים ברת להעון  כאת הסיית  זה מפח  .קה הזרל חדשה לכבמחט  השתמש תמיד   •

 . לה לנזק  רום תג או את המחט אל תעקם ם . לעולתלא מדויקמנה ום חסומות  , מחטיתמיסה
 .טמהמחן מג ה לשוניתנייר   הסר את  •
 ב.  קת היטהמחט מהוד  וודא כי . (ב ) עטהאל ישר   את המחט הברג   •

 
 שניהם: ת  ם. עליך להסיר איש שני מכסי טלמח

 לאחר ההזרקה. מהעט את המחט כראוי   סירלהעל מנת  אותו  ר מווש וניצמכסה המחט החי את הסר  •
 השלך אותו. ו  ז החוד י משיכה ממרכיד ל  ע  ימכסה המחט הפנימ סר את ה •

 

 
 

 ת הזרימה בדוק א  .3
 
שאתה מקבל את  בכדי לוודא  ה רימ את הזלבדוק עליך   ,עט חדש כל   באמצעות הזרקה הראשונ ההלפני  

 יר: ולמנוע הזרקת א הנכונה וכדי נההמ
 .המנה שבקצה העט  בבורר   0.0אחד לאחר  "קליק "  ו הז . (ג ) מ"ג  0.05 רבח

 

 
 

על מנת לאפשר לבועות   מים ספר פעמ קצה העט הקש על  לפי מעלה והמחט מכוונת ככשעט ה את ז  חוא •
 . (ד )  אויר לעלות לקצה

 

 א

 ב

 ג
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  נימההסוף פ העט עדשבתחתית  הזרקההלחצן ל  לפי מעלה, לחץ ע מחט מכוונת כהכש ז בעטעודך אוחב •
 בקצה המחט.   ה תופיע מיסת טיפה של  . (ה )

  הופיעהן לא . אם עדייטיפה  יע עד שתופ  יםפעמ 6עד  ( ה)עד    (ג )השלבים  על ר  זו חטיפה,  הופיעהם לא א •
  ת.פעם נוספ ( ה) עד   (ג ) ים טיפה, החלף את המחט וחזור על שלב

 תמש בעט חדש. שה ה.ופיעה טיפ א מאם ל תמש בעט  ש ל תא •
 חדש.  עטם כל  ע  הזרקה ראשונה  לפני  זרימההבדוק תמיד את  •

 . בו לא תקין ו  משהשחושד  אתה פל או נחבט במשטח קשיח או אם נ ת הזרימה אם העטב אבדוק שו
 

 
 

 המנה   ת א ר בח .4
 0.0 -בדוק שבורר המנה מכוון ל  •

 . (ו )  לך ם רשהרופא שלך  שים ליגרממספר המיאת   בחר      
את    בבסומ האת  . כאשר אחורהאו  קדימה  רר המנה ו יבוב בס  ל ידיאת המנה ע  דיל או להקטיןהגלניתן   •

כוון  רותך להחוצה. אין באפש צא תה התמיסוהר לא ללחוץ על לחצן ההזרקה היות זיה אחור ל מנה רר הבו
 בעט.  ו שנשאר מ"ג ה מספר מנה הגדולה מ
 

 
 
 המנה   הזרק את .5
 האחות.  או  לך הרופא  ואשהרההזרקה   יטת תמש בשהש •
 .ק לעורי שלא תז י כד ת אתר ההזרקה שנה א •
צן  על לחלחוץ . הקפד ל לחצן ההזרקה על עד הסוף  ה  לחיצ ל ידי נה עת המא ר. הזרק ת המחט לעוא  החדר •

 . (ז )  הההזרק בעת רק  ההזרקה 
ה  ז .ת שניות לפחו  6שך עור למט מתחת להמח  השאר את השאר את לחצן ההזרקה לחוץ במלואו ו •

 . המנה במלואה ת בלק את יבטיח 
 

 ד

 ה

 ו
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 הסר את המחט  .6
השלך  ואת המחט    הגהבר שחרר ב מבלי לגעת במחט.  על המחט  צוניחיהמחט ה הכסמאת  ות בזהיר רזהח •

 . ( ח)  ו האחות א  רכת על ידי הרופאכפי שהוד ת אותה בזהירו
עלול בטעות  אתה   מהמחט.  ותוהסרת אלאחר ש  יאת מכסה המחט הפנימ  בחזרה  לעולם אל תשים 

 . ת עצמך עם המחט א לדקור 
 . וש שימ  ל לאחר כ  ט העשים בחזרה את מכסה  •
ת את  מפחי זה  מחט מחוברת.סן את העט ללא ט לאחר כל הזרקה ואחאת המח לך תמיד  והש  הסר •

 . לא מדויקתמיסה, מחטים חסומות ומינון  ם, דליפת  זיהו, המיםמזעברת להן הסיכו
רשויות  הת ואו האחועל ידי הרופא  לץ , כפי שהומחוברתמחט מללא תו  וא  , השלך ריק עט ה  כאשר •

 . ת וקומימה
ת הסיכון  להפחית א  בכדימשומשות עם מחטים  בהתנהלות  יםאוד זהירלהיות מ  יםחייב  יםפלמט •

 ולב. יהום צוזטים חדקירות ממ ל
 

 
 

 אחזקה   .7
 .   דיפלקסופין נורעט הנורדיטר  םע  להתנהל בזהירות  עליך •
תקין   א שהו למשד  חוש תהשא ו הפלת אותו א  אם. חים י ם קשמשטחי כנגד  בוכה ת ואל  ת העט פיל את  לא •

 ת הזרימה לפני שתזריק. יד מחט חדשה ובדוק אברג תמ , הבו
 אש. מר מוכן העט  –את העט   מחדש א אל תנסה למל •
 או לפרק אותו. אל תנסה לתקן את העט  •
 . השמש ישירו  ון איפ כלוך, קל,  י אבק נמפעל העט   הגן •
בד    יעל גבעדין  י  וחומר ניק נקה אותו עם , במקרה הצורך .ט  הע או לשמן את שרות הנסה לרחוץ, לל תא  •

   לח. 
 . במקרר גמה לדו,  ר קירוה  ןמנגנוופן ד סן אותו קרוב לתאח ואל את העט  אל תקפיא   •
   .ה" רופת לאחסן את ה  "כיצד 5ף סעיבעלון  ה  רא  -למידע כיצד יש לאחסן את העט  •
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