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Reads This Way

טיקלופידין(.
• לגירוי הלב )כגון גליקוזידים(.
• להורדת לחץ דם גבוה )מעכבי  ACEכגון קפטופריל ,חוסמי בטא כגון אטנולול ,חוסמי
רצפטור לאנגיוטנסין  IIכגון לוסרטן(.
• העוזרות במתן שתן )משתנים(.
• לדיכוי זמני של מערכת החיסון )כגון מתוטרקסט ,ציקלוספורין ,טקרולימוס(.
• לטיפול במאניה או דיכאון )כגון ליתיום או מעכבי ספיגה חוזרת סלקטיביים של סרוטונין
).((SSRIs
• להפסקת הריון )כגון מיפפריסטון(.
• לטיפול בנגיף הכשל החיסוני האנושי )) (HIVכגון זידובודין(.
מספר תרופות אחרות עלולות גם הן להשפיע או להיות מושפעות מהטיפול בנורופן
קוויק .על כן תמיד יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת נורופן קוויק עם תרופות
אחרות.
הריון ,הנקה ופוריות
יש להיוועץ ברופא טרם נטילת תרופה זו במהלך  6החודשים הראשונים להריון.
אין להשתמש בתרופה ב 3 -החודשים האחרונים להריון.
הנקה :יש להיוועץ ברופא טרם נטילת תרופה זו אם הינך מניקה.
פוריות :נורופן קוויק שייכת לקבוצת תרופות העלולה לפגוע בפוריות בנשים .מצב זה הפיך
עם הפסקת השימוש בתרופה .אין זה סביר שנורופן קוויק הניטלת מעת לעת תשפיע על
סיכוייך להיכנס להריון .עם זאת ,ספרי לרופא לפני השימוש בתרופה זו אם יש לך בעיות
להיכנס להריון.
נהיגהושימושבמכונות:לאצפויותהשפעותעלהיכולתלנהוגולהפעילבמכונותבמינונים
ובמשך הטיפול המומלצים.
עישון :אם אתה מעשן ,יש להיוועץ ברופא לפני נטילת התרופה )ראה "אזהרות נוספות"
בסעיף .(2
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
כל טבליה של נורופן קוויק  256מ"ג מכילה  24מ"ג נתרן ו 93.1 -מ"ג סוכרוז.
כל טבליה של נורופן קוויק  512מ"ג מכילה  48מ"ג נתרן ו 186.2 -מ"ג סוכרוז.
אם נאמר לך על ידי רופא שאתה סובל מאי סבילות לסוכרים מסוימים ,עליך להתייעץ עם
הרופא לפני נטילת תרופה זו.
 .3כיצד תשתמש בתרופה ?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
נורופן קוויק  256מ"ג :מבוגרים ,קשישים ,ילדים ומתבגרים בגילאי  12-18שנים  -יש
לקחת  1-2טבליות ,עם מים ,עד שלוש פעמים ביום ,על פי הצורך.
אין ליטול יותר מ 6 -טבליות במשך  24שעות.
נורופן קוויק  512מ"ג :מבוגרים ,קשישים ,ילדים ומתבגרים בגילאי  12-18שנים  -יש
לקחת טבליה אחת עם מים ,עד שלוש פעמים ביום ,על פי הצורך.
אין ליטול יותר מ 3 -טבליות במשך  24שעות.
יש להמתין לפחות  4שעות בין מנה למנה.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אין לתת לילדים מתחת לגיל  12שנים.
משך הטיפול
תכשיר זה הינו לשימוש קצר טווח בלבד.
יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר ולזמן הקצר ביותר על מנת להקל על התסמינים.
בילדים ומתבגרים בגילאי  12-18שנים :אם בילדים ומתבגרים תכשיר זה נדרש ליותר
מ 3 -ימים ,או אם התסמינים מחמירים ,עליך להיוועץ ברופא.
במבוגרים  -אין ליטול את התרופה מעל  10ימים ,אלא אם כן הרופא הורה על כך.
אם התסמינים נמשכים או מחמירים ,או אם מופיעים תסמינים חדשים כלשהם ,היוועץ
ברופא או ברוקח.
• צורת הנטילה :יש לבלוע את התרופה עם מים.
• אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עלול להרגיש תחושת בחילה ,כאב בטן ,הקאה
)תתכן עם סימני-דם(  ,כאב ראש ,צלצול באוזניים ,בלבול וריצוד בעיניים.
במינונים גבוהים דווח על :נמנום ,כאבים בחזה ,הלמות לב ,אובדן הכרה ,עוויתות )בעיקר
בילדים( ,חולשה וסחרחורת ,דם בשתן ,תחושת קור בגוף ובעיות נשימה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד לרופא או לחדר מיון
של בית חולים ,גם אם אתה מרגיש טוב ,והבא אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את התרופה אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.
עיין בהוראות הרשומות בסעיף  3בנוגע לאופן נטילת התרופה ,ואל תיטול יותר ממה
שמומלץ.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה .הרכב
משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא או ברוקח.
 .4תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש בנורופן קוויק עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי .ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לקבלת עזרה רפואית אם אתה מפתח:
• סימנים המעידים על דימום במעי כגון :צואה בצבע אדום בהיר ,צואה שחורה זפתית,
הקאת דם או חלקיקים כהים הנראים כמו גרגרי קפה.
• סימנים המעידים על תגובה אלרגית חמורה כגון:
 קשיי נשימה או צפצופים לא מוסברים. -סחרחורת או דופק מהיר.

 צורות חמורות של תגובות עוריות כגון גירוד ,פריחה עורית עם אדמומיות ,קילוף עור,קשקשת או שלפוחיות )כגון תסמונת סטיבן ג'ונסון(.
 נפיחות של הפנים ,הלשון או הגרון.• סימנים של בעיות בכליות כגון:
 מתן שתן רב או מועט  -שתן עכור או דם בשתן כאב בגב ו/או נפיחות )במיוחד ברגליים(.• סימנים של דלקת קרום המוח שאינה חיידקית עם נוקשות בצוואר ,כאב ראש ,בחילה,
הקאה ,חום או חוסר התמצאות  .לחולים עם הפרעות אוטואימוניות )זאבת אדמנתית,
מחלת רקמת חיבור מעורבת( קיים סיכוי גבוה יותר להיות מושפעים.
• תגובה עורית חמורה הידועה כתסמונת ) DRESSתסמונת התגובה התרופתית עם
אאוזינופיליה ותסמינים מערכתיים( .תסמיני ) (DRESSכוללים  :פריחה עורית ,חום,
נפיחות של בלוטות הלימפה ועליה במספר האאוזינופילים )סוג של תאי דם לבנים(.
יש להפסיק את השימוש בתרופה ולספר לרופא בהקדם האפשרי אם אתה חווה אחת
מתופעות הלוואי הבאות שאינן שכיחות )מופיעות ב 1-10 -משתמשים מתוך :(1,000
 קשיי עיכול ,צרבת או בחילה. כאבי בטן או בעיות חריגות אחרות בבטן.יש לספר לרופא או לרוקח אם אתה סובל מאחת מתופעות הלוואי הבאות ,אם הן
מחמירות או אם אתה שם לב לתופעות שאינן מצוינות:
תופעות לוואי שאינן שכיחות )מופיעות ב 1-10 -משתמשים מתוך :(1,000
 תגובות אלרגיות כגון פריחות עוריות )סרפדת( ,גירוד ,קילוף העור. כאבי ראש.תופעות לוואי נדירות )מופיעות ב 1-10 -משתמשים מתוך :(10,000
 נפיחנות )גזים( ,שלשול ,עצירות והקאה.תופעות לוואי נדירות מאוד )מופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך :(10,000
 הפרעת דם שמובילה לדימום חריג או בלתי מוסבר ,חום ,כאב גרון ,כיבים בפה ,תסמיניםדמויי שפעת ותשישות חמורה.
 ירידה בלחץ דם או דופק לא סדיר. כיבים בקיבה או במעי ,לעיתים עם דימום והתנקבות ,דלקת כיבית של הרירית הפה,דלקת של הקיבה - .בעיות כבד.
תופעות לוואי אחרות )לא ניתן לקבוע את שכיחותן מהמידע הקיים(:
 החמרה של אסטמה או של עווית סימפונות. נפיחות )בצקת( ,לחץ דם גבוה ,אי ספיקת לב או התקף לב. החמרה של דלקת מעי הגס )קוליטיס( ומחלת קרוהן.לתרופות כגון נורופן קוויק עלול להיות קשר לעליה קטנה בסיכון להתקף לב )אוטם שריר
הלב( או שבץ מוחי )ראה סעיף " ,2אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה"(.
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל
מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.
דיווח של תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח
על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
) (www.health.gov.ilהמפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.
 .5איך לאחסן את התרופה ?
• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח
ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרום להקאה ללא הוראה
מפורשת מהרופא.
• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ) (exp. dateהמופיע על גבי הקרטון
והבליסטר .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
• תנאי אחסון :אין לאחסן בטמפרטורה העולה על .30°C
 .6מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל ,התרופה מכילה גם:
Sucrose, Croscarmellose Sodium, Xylitol, Microcrystalline Cellulose, Talc,
Magnesium Stearate, ColloidalAnhydrous Silica, Titanium Dioxide,Acacia
SprayDried,Macrogol6000Powder,{NurofenQuick256mg:Blackprinting
ink containing Shellac, iron oxide black, propylene glycol}, { Nurofen Quick
512 mg: Red printing ink containing Shellac, iron oxide red, N-buyl alcohol,
isopropyl alcohol, propylene glycol, ammonium hydroxide, Simethicone. }.
נורופן קוויק  256מ"ג  -כל טבליה מכילה  24מ"ג נתרן ו 93.1 -מ"ג סוכרוז.
נורופן קוויק  512מ"ג  -כל טבליה מכילה  48מ"ג נתרן ו 186.2 -מ"ג סוכרוז.
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
• טבליות נורופן קוויק  256מ"ג ונורופן קוויק  512מ"ג הינן טבליות מצופות סוכר ,בצבע
לבן עד לבן בגוון קרם ,עגולות ,קמורות משני צידיהן .על צד אחד של הטבליה מופיע
לוגו מזהה בצבע שחור )בטבליות נורופן קוויק  256מ"ג( או אדום )בטבליות נורופן
קוויק  512מ"ג(.
• הטבליות ארוזות בבליסטר .כל אריזה מכילה  48 ,24 ,12 ,10 ,6או  96טבליות.
לא כל גדלי האריזות משווקים.
שם בעל הרישום וכתובתו :רקיט בנקיזר ) ניר איסט( בע"מ ,רח' הנגר  ,6הוד השרון
4527704
שם היצרן וכתובתו :רקיט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ ,נוטינגהם ,אנגליה.
נערך בנובמבר .2020
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
נורופן קוויק  256מ"ג142-71-31929-00 :
נורופן קוויק  512מ"ג142-72-31944-00 :
לשםהפשטותולהקלתהקריאה,עלוןזהנוסחבלשוןזכר.עלאףזאת,התרופהמיועדת
לבני שני המינים.

ﻧﺸﺮةﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻚﺣﺴﺐأﻧﻈﻤﺔاﻟﺼﻴﺎدﻟﺔ
)ﻣﺴﺘﺤﻀﺮات( ١٩٨٦ -
ﻳﺴﻮق اﻟﺪواء ﺑﺪون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺐ
ّ

3198123

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים(
התשמ"ו1986 -
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

נורופן קוויק  256מ"ג נורופן קוויק  512מ"ג

טבליות

חומר פעיל וכמותו:

טבליות
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ﺻﻮدﻳﻮم إﻳﺒﻮﺑﺮوﻓﲔ )(Sodium Ibuprofen
ﺻﻮدﻳﻮمإﻳﺒﻮﺑﺮوﻓﲔ)(SodiumIbuprofen
٢٥٦ﻣﻠﻎ)ﻳﺴﺎويﻣﺎﻗﻴﻤﺘﻪ٢٠٠ﻣﻠﻎإﻳﺒﻮﺑﺮوﻓﲔ(( ٥١٢ﻣﻠﻎ)ﻳﺴﺎويﻣﺎﻗﻴﻤﺘﻪ٤٠٠ﻣﻠﻎإﻳﺒﻮﺑﺮوﻓﲔ(
ﻟﻘﺎﺋﻤﺔاﳌﻮادﻏﻴﺮاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ,ﻣﻦﻓﻀﻠﻚأﻧﻈﺮﺑﻨﺪ.٦أﻧﻈﺮأﻳﻀﺎﺑﻨﺪ"ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻫﺎﻣﺔﻋﻦﺑﻌﺾﻣﺮﻛﺒﺎتاﻟﺪواء".
ً
اﻗﺮأاﻟﻨﺸﺮةﺑﺘﻤﻌﻦﺣﺘﻰﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎﻗﺒﻞاﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواء.ﲢﺘﻮيﻫﺬهاﻟﻨﺸﺮةﻋﻠﻰﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻣﻠﺨﺼﺔﻋﻦ
اﻟﺪواء.إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻚ أﺳﺌﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ,ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
اﻟﺪواءﻏﻴﺮﻣﻌﺪﻟﻸﻃﻔﺎلدونﻋﻤﺮ١٢ﺳﻨﺔ.ﻋﻠﻴﻚﺗﻨﺎولاﳌﺴﺘﺤﻀﺮوﻓﻘًﺎﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎتﻓﻲﺑﻨﺪاﳌﻘﺪاراﻟﺪواﺋﻲ
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻨﺸﺮة .اﺳﺘﺸﺮ اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ إذا ﻛﻨﺖﺑﺤﺎﺟﺔ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ .ﻋﻠﻴﻚاﻟﺘﻮﺟﻪﻟﻠﻄﺒﻴﺐإذاﺗﻔﺎﻗﻤﺖ
ﻋﻼﻣﺎت )أﻋﺮاض(اﳌﺮضأوﻟﻢﺗﺘﺤﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔأﻳﺎمﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺮاﻫﻘﲔﺑﲔ اﻷﻋﻤﺎر  ١٨-١٢ﺳﻨﺔ أو
ﺑﻌﺪ ١٠أﻳﺎمﻟﺪىاﻟﺒﺎﻟﻐﲔ.
.١ﻷيﻏﺮض ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺪواء؟
اﻟﺪواء ُﻣﻌﺪ ﻟﺘﺴﻜﲔ اﻵﻻم اﳋﻔﻴﻔﺔ ﺣﺘﻰ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﺜﻞ :اﻟﺼﺪاع ,آﻻم اﻟﻈﻬﺮ ,أﻟﻢ اﻷﺳﻨﺎن ,آﻻم اﻟﺪورة
اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ,آﻻماﻟﻌﻀﻼت,آﻻماﻷﻋﺼﺎب),(neuralgiaﺻﺪاعﻧﺼﻔﻲ)اﻟﺸﻘﻴﻘﺔ(,آﻻماﻷﻣﺮاضاﻟﺮوﻣﺎﺗﻴﺰﻣﻴﺔ,
اﻵﻻماﻟﻨﺎﺑﻌﺔﻣﻦاﻟﺘﻬﺎبﻣﻔﺎﺻﻞﻏﻴﺮوﺧﻴﻢ,أﻋﺮاضاﻟﺒﺮدواﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰا,آﻻماﳊﻠﻖوﺗﺨﻔﻴﺾاﻟﺴﺨﻮﻧﺔ.
اﻟﻔﺼﻴﻠﺔاﻟﻌﻼﺟﻴﺔ:ﻣﻀﺎداتاﻻﻟﺘﻬﺎبﻏﻴﺮاﻟﺴﺘﻴﺮوﺋﻴﺪﻳﺔ).(NSAIDs
.٢ﻗﺒﻞاﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواء
ﻻﻳﺠﻮزاﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواءإذا:
ﻛﻨﺖﺣﺴﺎﺳﺎ)أﻟﻴﺮﺟﻲ(ﻟـإﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﲔأوﻷيواﺣﺪﻣﻦاﳌﺮﻛﺒﺎتاﻹﺿﺎﻓﻴﺔاﻟﺘﻲﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎاﻟﺪواء)أﻧﻈﺮاﻟﺒﻨﺪ.(٦
•
ً
• ﻛﻨﺖﺗﻌﺎﻧﻲأوﻋﺎﻧﻴﺖﻓﻲاﳌﺎﺿﻲﻣﻦﻧﺰﻳﻒ/ﻗﺮﺣﺔﻓﻲاﳉﻬﺎزاﻟﻬﻀﻤﻲ)ﺣﺎﻟﺘﺎنﻣﻨﻔﺼﻠﺘﺎنأوأﻛﺜﺮﳊﺮﻗﺔ
أوﻧﺰﻳﻒﻣﺜﺒﺘﺘﺎن(.
• ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ردود ﻓﻌﻞ ﳊﺴﺎﺳﻴﺔ زاﺋﺪة )ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺑﻮ ,اﻟﺘﻬﺎب ﻓﻲ اﻷﻧﻒ ,وذﻣﺔ وﻋﺎﺋﻴﺔ أو ﺷﺮى(
ﻧﺘﻴﺠﺔﺗﻨﺎولأﺳﭙﻴﺮﻳﻦأوأدوﻳﺔﻣﻀﺎدةﻟﻼﻟﺘﻬﺎبﻏﻴﺮاﻟﺴﺘﻴﺮوﺋﻴﺪﻳﺔ.
• ﻋﺎﻧﻴﺖ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦﻧﺰﻳﻒ أواﻧﺜﻘﺎبﻓﻲاﳉﻬﺎزاﻟﻬﻀﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﻼج ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄدوﻳﺔ ﻣﻦﻓﺼﻴﻠﺔ ﻣﻀﺎدات
اﻻﻟﺘﻬﺎباﻟﻼﺳﺘﻴﺮوﺋﻴﺪﻳﺔ).(NSAIDs
• ﻛﻨﺖﺗﻌﺎﻧﻲﻣﻦﻗﺼﻮروﺧﻴﻢﻓﻲاﻟﻘﻠﺐ,ﻓﻲاﻟﻜﻠﻰ,أوﻓﻲاﻟﻜﺒﺪ.
• ﻛﻨﺖﻓﻲاﻟﺜﻠﺚاﻷﺧﻴﺮﻟﻠﺤﻤﻞ.
ﲢﺬﻳﺮاتﺧﺎﺻﺔﺗﺘﻌﻠﻖﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواء
ﻗﺒﻞاﺳﺘﻌﻤﺎلﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚأﺧﺒﺮاﻟﻄﺒﻴﺐإذا:
•ﻛﻨﺖﺗﻌﺎﻧﻲأوﻋﺎﻧﻴﺖﻓﻲاﳌﺎﺿﻲﻣﻦاﻟﺮﺑﻮ.
•ﻛﻨﺖﺗﻌﺎﻧﻲﻣﻦﻣﺸﺎﻛﻞﻓﻲاﻟﻜﻠﻴﺔ,اﻟﻘﻠﺐ,اﻟﻜﺒﺪأواﻷﻣﻌﺎء.
•ﻛﻨﺖﺗﻌﺎﻧﻲﻣﻦﻧﺴﺐﻛﻮﻟﺴﺘﺮولﻣﺮﺗﻔﻌﺔ,ﺿﻐﻂدمﻣﺮﺗﻔﻊأوﻋﺎﻧﻴﺖﻓﻲاﳌﺎﺿﻲﻣﻦﻧﻮﺑﺔﻗﻠﺒﻴﺔأوﺳﻜﺘﺔ
دﻣﺎﻏﻴﺔ.
•ﻟﺪﻳﻚﺳﺎﺑﻘﺔﳌﺮضﻳﺘﻌﻠﻖﺑﺠﻬﺎزاﻟﻬﻀﻢ)ﻣﺜﻞ:اﻟﺘﻬﺎباﻟﻘﻮﻟﻮناﻟﺘﻘﺮﺣﻲأوداءﻛﺮون(.
• ﻛﻨﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ذﺋﺒﺔ ﺣﻤﺎﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ)) (Systemic Lupus Erythematosus-SLEوﺿﻊ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ ﺟﻬﺎز
اﳌﻨﺎﻋﺔﺑﺂﻻمﻣﻔﺎﺻﻞ,ﺗﻐﻴﺮاتﻓﻲاﳉﻠﺪواﺿﻄﺮاﺑﺎتﻓﻲأﻋﻀﺎءأﺧﺮى(.
•ﻛﻨﺖﻣﺪﺧﻦ.
•ﻛﻨﺖِﻓﻲ اﻟﺴﺘﺔﺷﻬﻮراﻷوﻟﻰﻟﻠﺤﻤﻞ.
•ﻛﻨﺖﲢﺖﺣﻤﻴﺔﻏﺬاﺋﻴﺔاﻟﺘﻲﲢﺪداﺳﺘﻬﻼكﻣﻠﺢاﻟﺼﻮدﻳﻮم.
•ﻟﺪﻳﻚﺗﻠﻮث-ذﻟﻚﻷنﻧﻮروﻓِﻦ ﻛﻮﻳﻚﻗﺪ ﻳﺤﺠﺐ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻠﻮثﻣﺜﻞاﻟﺴﺨﻮﻧﺔ واﻷﻟﻢ.ﻟﺬﻟﻚ,ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦأن ﻳﺆﺧﺮ
ﻫﺬااﻟﺪواءﻣﻦﻋﻼجاﻟﺘﻠﻮثﺑﺸﻜﻞﻣﻼﺋﻢ,اﻷﻣﺮاﻟﺬيﻗﺪﻳﺆديﻻﺧﺘﻄﺎر)اﺣﺘﻤﺎلﺧﻄﺮ(ﻣﺮﺗﻔﻊﳌﻀﺎﻋﻔﺎت.ﰎ
ﻣﺸﺎﻫﺪةﻫﺬااﻷﻣﺮﻓﻲاﻟﺘﻬﺎبرﺋﺎتاﻟﻨﺎﺟﻢﻋﻦﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺎوﺗﻠﻮﺛﺎتﺟﻠﺪﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺔاﳌﺮﺗﺒﻄﺔﺑﺎﳊُﻤﺎق)ﺟﺪرياﳌﺎء(.إذا
ﻛﻨﺖﺗﺘﻨﺎولﻫﺬااﻟﺪواءﻓﻲاﻟﻮﻗﺖاﻟﺬيﻓﻴﻪﻳﻮﺟﺪﻟﺪﻳﻚﺗﻠﻮثوأﻋﺮاضاﻟﺘﻠﻮثﻟﺪﻳﻚﺗﺴﺘﻤﺮأوﺗﺘﻔﺎﻗﻢ,اﺳﺘﺸﺮ
اﻟﻄﺒﻴﺐدونﺗﺄﺧﻴﺮ.
ﲢﺬﻳﺮاتإﺿﺎﻓﻴﺔ
• اﻷدوﻳﺔ اﳌﻀﺎدة ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب/ﻣﺴﻜﻨﺔ اﻵﻻم ,ﻣﺜﻞ إﻳﺒﻮﭘﺮوﻓﲔ ,ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ دواﺋﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
ﺧﻄﻮرة ﺣﺪوث ﻧﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ أو ﺳﻜﺘﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ,
ً
ﻻﻳﺠﻮزﲡﺎوزاﳌﻘﺪاراﻟﺪواﺋﻲأوﻣﺪةاﻟﻌﻼج اﳌﻮﺻﻰﺑﻬﻤﺎ.
•ﻋﻠﻴﻚاﻟﺘﺤﺪثإﻟﻰاﻟﻄﺒﻴﺐأواﻟﺼﻴﺪﻟﻲﺑﺨﺼﻮصاﻟﻌﻼجﻗﺒﻞاﺳﺘﻌﻤﺎلﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚإذا:
ﻛﻨﺖﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞﻓﻲاﻟﻘﻠﺐﺗﺸﻤﻞﻗﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ,ذﺑﺤﺔ ﺻﺪرﻳﺔ )) (anginaأﻟﻢ ﻓﻲاﻟﺼﺪر(,أوإذاﻋﺎﻧﻴﺖﻓﻲاﳌﺎﺿﻲﻣﻦﻧﻮﺑﺔﻗﻠﺒﻴﺔ,ﻣﺠﺎزةاﻟﺸﺮﻳﺎناﻟﺘﺎﺟﻲاﳉﺮاﺣﻴﺔ,داءاﻟﺸﺮاﻳﲔاﶈﻴﻄﻴﺔ)ﺟﺮﻳﺎندم
ﻣﻨﺨﻔﺾﻓﻲاﻟﺮﺟﻠﲔأواﻟﻘﺪﻣﲔﻧﺘﻴﺠﺔﺗﻀﻴﻖأواﻧﺴﺪاداﻟﺸﺮاﻳﲔ(,أوأيﻧﻮعﻣﻦاﻟﺴﻜﺘﺎتاﻟﺪﻣﺎﻏﻴﺔ
ّ
]ﻳﺸﻤﻞ ﺳﻜﺘﺔﻋﺎﺑﺮة )"ﺳﻜﺘﺔﻣﺼﻐﺮة"( أوﻧﻮﺑﺔﻧﻘﺺ ﺗﺮوﻳﺔﻋﺎﺑﺮة).[(TIA
ﻛﻨﺖﺗﻌﺎﻧﻲﻣﻦﺿﻐﻂدمﻣﺮﺗﻔﻊ,ﺳﻜﺮي,ﻧﺴﺒﺔﻛﻮﻟﺴﺘﺮولﻣﺮﺗﻔﻌﺔ,ﻟﺪﻳﻚﺳﺎﺑﻘﺔﻋﺎﺋﻠﻴﺔﳌﺮضﻗﻠﺐأوﺳﻜﺘﺔ دﻣﺎﻏﻴﺔ,أوإذا ﻛﻨﺖﻣﺪﺧﻦ.
•ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﻄﻮرةﳌﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻰﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎلواﳌﺮاﻫﻘﲔاﻟﺬﻳﻦﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦاﳉﻔﺎف.
ﺗﻔﺎﻋﻼتﺑﲔاﻷدوﻳﺔ:
إذاﻛﻨﺖﺗﺘﻨﺎول,أوإذاﺗﻨﺎوﻟﺖﻣﺆﺧﺮًا ,أدوﻳﺔ أﺧﺮىﲟﺎﻓﻲذﻟﻚ أدوﻳﺔ ﺑﺪون وﺻﻔﺔﻃﺒﻴﺔ وإﺿﺎﻓﺎتﺗﻐﺬﻳﺔ ,أﺧﺒﺮ
اﻟﻄﺒﻴﺐأو اﻟﺼﻴﺪﻟﻲ ﺑﺬﻟﻚ .ﻗﺪﻳﺆﺛﺮ ﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚأوﻳﺘﺄﺛﺮﺑﺄدوﻳﺔأﺧﺮى .ﻣﺜﻼً :
اﻣﺘﻨﻊﻋﻦﺗﻨﺎولﻫﺬااﳌﺴﺘﺤﻀﺮﻣﻊأﻗﺮاصﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺳﺘﻴﺮوﻳﺪ,ﻣﻀﺎداتﺣﻴﻮﻳﺔﻣﻦﻓﺼﻴﻠﺔاﻟﻜﻮﻳﻨﻮﻟﻮﻧﺎتأوأدوﻳﺔ
ﻣﻊوﺻﻔﺔﻃﺒﻴﺐﻣﺜﻞ:
• أدوﻳﺔ ﻣﻀﺎدة ﻟﻠﺘﺨﺜﺮ )ﲤﻴﻴﻊ اﻟﺪم /ﻣﻨﻊ ﺗﺨﺜﺮ اﻟﺪم ﻣﺜﻞ :أﺳﭙﻴﺮﻳﻦ/ﺣﻤﺾ أﺳﻴﺘﻴﻞ ﺳﺎﻟﻴﺴﻴﻠﻴﻚ ,وارﻓﺎرﻳﻦ,
ﺗﻴﻜﻠﻮﭘﻴﺪﻳﻦ(.
•أدوﻳﺔﻟﺘﺤﻔﻴﺰاﻟﻘﻠﺐ)ﻣﺜﻞ:ﭼﻠﻴﻜﻮزﻳﺪات(.
•أدوﻳﺔﳋﻔﺾﺿﻐﻂاﻟﺪماﳌﺮﺗﻔﻊ)ﻣﺜﺒﻄﺎتACEﻣﺜﻞﻛﺎﭘﺘﻮﭘﺮﻳﻞ,ﺣﺎﺟﺒﺎتﺑﻴﺘﺎﻣﺜﻞأﺗﻴﻨﻮﻟﻮل,ﺣﺎﺟﺒﺎتﻣﺴﺘﻘﺒﻼت

coronary artery bypass surgery, peripheral arterial disease (poor
blood circulation in legs or feet as a result of arterial stenosis or
occlusion), or any type of stroke [including transient
stroke("mini-stroke") or transient ischemic attack (TIA)].
- You suffer from high blood pressure, diabetes, high cholesterol
level, you have a family history of heart disease or stroke, or if you
smoke.
• There is a risk of kidney problems in dehydrated children and
adolescents.
Interactions/drug interactions
Tell the doctor or pharmacist if you are taking, or if you have
recently taken any other medicines, including non-prescription
drugs and nutrition supplements.
Nurofen Quick may affect or be affected by several other medicines.
For example: avoid taking this product with corticosteroid tablets,
antibiotics from quinolones group or prescription medicines:
• Such as anticoagulants (blood thinning/ preventing coagulation such
as aspirin/acetylsalicylic acid, warfarin, ticlopidine).
)• For heart stimulation (such as glycosides
• For lowering high blood pressure (ACE inhibitors such as captopril,
beta-blockers such as atenolol, angiotensin II receptor blockers such
as losartan).
• For facilitating urination (diuretics).
• For the temporary suppression of the immune system (such as:
methotrexate, cyclosporine, tacrolimus).
• For the treatment of mania or depression (such as: lithium or selective
serotonin re-uptake inhibitors (SSRls)).
• For pregnancy termination (such as: mifepristone).
• For the treatment of Human Immunodeﬁciency Virus (HIV) (such as:
zidovudine).
Several other medicines may also affect or be affected by the
treatment with Nurofen Quick. Therefore, always consult the doctor
or pharmacist before taking Nurofen Quick with other medicines.
Pregnancy, breast-feeding and fertility
Consult the doctor before using this medicine during the ﬁrst 6 months of
pregnancy.
Do not use the medicine during the last 3 months of pregnancy.
Breast-feeding
Consult your doctor before taking this medicine if you are breast-feeding.
Fertility
Nurofen Quick belongs to a group of medicines which may impair fertility
in women. This condition is reversible with discontinuing the use of the
medicine. It is unlikely that Nurofen Quick, when taken occasionally, will
affect your chances of becoming pregnant. However, if you have
problems becoming pregnant, tell your doctor before using this medicine.
Driving and use of machinery
This medicine is not expected to affect the ability to drive and operate
machines with the recommended dosages and treatment duration.
Smoking
If you are a smoker, consult your doctor before taking this medicine
(See "additional warnings" in section 2).
Important information regarding some of the ingredients of the
medicine
Each tablet of Nurofen Quick 256 mg contains 24 mg of sodium and 93.1
mg of sucrose.
Each tablet of Nurofen Quick 512 mg contains 48 mg of sodium and
186.2 mg of sucrose.
If you have been told in the past by a doctor that you suffer from
intolerance to certain sugars, consult your doctor before using this
medicine.
?3. How to use the medicine
You must check with your doctor or pharmacist if you are not sure about
the dosage and treatment regimen of this product.
The usual recommended dose is:
Nurofen Quick 256 mg: adults, elderly, children and adolescents aged
12-18 years – take 1-2 tablets, with water, up to three times a day, as
needed. Do not take more than 6 tablets in 24 hours.
Nurofen Quick 512 mg: adults, elderly, children and adolescents aged

اﻷﳒﻴﻮﺗﻨﺴﲔIIﻣﺜﻞﻟﻮﺳﺎرﺗﺎن(.
•أدوﻳﺔاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻋﻠﻰاﻟﺘﺒﻮل )ﻣﺪرّاتﺑﻮﻟﻴﺔ(.
•أدوﻳﺔﻟﻠﺘﺜﺒﻴﻂاﳌﺆﻗﺖﳉﻬﺎزاﳌﻨﺎﻋﺔ)ﻣﺜﻞ:ﻣﻴﺘﻮﺗﺮوﻛﺴﺎت,ﺳﻴﻜﻠﻮﺳﭙﻮرﻳﻦ,ﺗﻜﺮوﻟﻴﻤﻮس(.
•أدوﻳﺔﻟﻌﻼجاﻟﻬﻮسأواﻻﻛﺘﺌﺎب)ﻣﺜﻞ:ﻟﻴﺜﻴﻮمأوﻣﺜﺒﻄﺎتاﺳﺘﺮداداﻟﺴﻴﺮوﺗﻮﻧﲔاﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ).((SSRIs
•أدوﻳﺔﻟﻮﻗﻒاﳊﻤﻞ)ﻣﺜﻞ:ﻣﻴ ِﻔﭙﺮﻳﺴﺘﻮن(.
•أدوﻳﺔﻟﻌﻼجﻓﻴﺮوسﻧﻘﺺاﳌﻨﺎﻋﺔاﻟﺒﺸﺮي))(HIVﻣﺜﻞ:زﻳﺪوﭬﻮدﻳﻦ(.
ﻋﺪةأدوﻳﺔأﺧﺮىﻗﺪﺗﺆﺛﺮﻫﻲأﻳﻀﺎأوﺗﺘﺄﺛﺮﺑﺎﻟﻌﻼجﺑـﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ.
ً
ﻟﺬﻟﻚﻳﺠﺐاﺳﺘﺸﺎرةاﻟﻄﺒﻴﺐأواﻟﺼﻴﺪﻟﻲﻗﺒﻞﺗﻨﺎولﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚﻣﻊأدوﻳﺔأﺧﺮى.
اﳊﻤﻞ,اﻹرﺿﺎعواﳋﺼﻮﺑﺔ
ﻳﺠﺐاﺳﺘﺸﺎرةاﻟﻄﺒﻴﺐﻗﺒﻞﺗﻨﺎولﻫﺬااﻟﺪواءﺧﻼلاﻟﺴﺘﺔﺷﻬﻮراﻷوﻟﻰﻟﻠﺤﻤﻞ.
ﻻ ﻳﺠﻮزاﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواءﺧﻼلاﻟﺜﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮراﻷﺧﻴﺮة ﻟﻠﺤﻤﻞ.
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻳﺠﺐاﺳﺘﺸﺎرةاﻟﻄﺒﻴﺐﻗﺒﻞﺗﻨﺎولﻫﺬااﻟﺪواءإذاﻛﻨﺖﻣﺮﺿﻌﺔ.
اﳋﺼﻮﺑﺔ
ﻳﻨﺘﻤﻲﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚﻟﻔﺼﻴﻠﺔأدوﻳﺔاﻟﺘﻲﻗﺪﺗﻀﺮﺑﺎﳋﺼﻮﺑﺔﻟﺪىاﻟﻨﺴﺎء.ﻫﺬهاﳊﺎﻟﺔﻣﻨﻌﻜﺴﺔﻣﻊاﻟﺘﻮﻗﻒﻋﻦ
اﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواء.ﻟﻴﺲﻣﻦاﶈﺘﻤﻞأنﻳﻜﻮنﻟـﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚاﻟﺬيﻳﺘﻢﺗﻨﺎوﻟﻪﻣﻦﺣﲔﻵﺧﺮﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻠﻰاﺣﺘﻤﺎﻻت
ﺣﺪوثاﳊﻤﻞ .ﻣﻊذﻟﻚ,أﺧﺒﺮياﻟﻄﺒﻴﺐﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎلﻫﺬااﻟﺪواءإذاﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻚﻣﺸﻜﻠﺔﻓﻲ ﺣﺼﻮلاﳊﻤﻞ.
اﻟﺴﻴﺎﻗﺔواﺳﺘﻌﻤﺎلاﳌﺎﻛﻨﺎت
ﻟﻴﺲﻫﻨﺎﻟﻚاﺣﺘﻤﺎلﻟﻮﺟﻮدﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرةﻋﻠﻰاﻟﺴﻴﺎﻗﺔوﺗﺸﻐﻴﻞاﳌﺎﻛﻨﺎتﺑﺎﳌﻘﺎدﻳﺮاﻟﺪواﺋﻴﺔوﻣﺪةاﻟﻌﻼج
اﳌﻮﺻﻰﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﺪﺧﲔ
إذاﻛﻨﺖﻣﺪﺧﻦ,ﻋﻠﻴﻚاﺳﺘﺸﺎرةاﻟﻄﺒﻴﺐﻗﺒﻞﺗﻨﺎولاﻟﺪواء)أﻧﻈﺮ"ﲢﺬﻳﺮاتإﺿﺎﻓﻴﺔ"ﻓﻲاﻟﺒﻨﺪ.(٢
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﻫﺎﻣﺔﻋﻦﺑﻌﺾﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺪواء
ﻳﺤﺘﻮيﻛﻞﻗﺮصﻣﻦﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ٢٥٦ﻣﻠﻎﻋﻠﻰ٢٤ﻣﻠﻎﺻﻮدﻳﻮمو٩٣٫١-ﻣﻠﻎﺳﻜﺮوز.
ُ
ﻳﺤﺘﻮيﻛﻞﻗﺮصﻣﻦﻧﻮروﻓﲔ ﻛﻮﻳﻚ٥١٢ﻣﻠﻎ ﻋﻠﻰ٤٨ﻣﻠﻎﺻﻮدﻳﻮم و١٨٦.٢ -ﻣﻠﻎ ُﺳﻜﺮوز.
إذاﻗﻴﻞﻟﻚﻣﻦﻗِﺒﻞاﻟﻄﺒﻴﺐأﻧﻚﺗﻌﺎﻧﻲﻣﻦﻋﺪمﲢﻤﻞﻟﺴﻜﺮﻳﺎتﻣﻌﻴﻨﺔ,ﻋﻠﻴﻚاﺳﺘﺸﺎرةاﻟﻄﺒﻴﺐﻗﺒﻞﺗﻨﺎولﻫﺬا
اﻟﺪواء.
.٣ﻛﻴﻔﻴﺔاﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواء؟
ﻋﻠﻴﻚاﻟﺘﺤﻘﻖﻣﻦاﻟﻄﺒﻴﺐأواﻟﺼﻴﺪﻟﻲإذاﻟﻢﺗﻜﻦﻣﺘﺄﻛ ًﺪاﺑﺨﺼﻮصاﳌﻘﺪاراﻟﺪواﺋﻲوﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻌﻼجﺑﺎﳌﺴﺘﺤﻀﺮ.
اﳌﻘﺪاراﻟﺪواﺋﻲاﻻﻋﺘﻴﺎديﻫﻮ:
ﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ٢٥٦ﻣﻠﻎ:اﻟﻜﺒﺎر,اﳌﺴﻨﻮن,اﻷﻃﻔﺎلواﳌﺮاﻫﻘﻮنﺑﲔاﻷﻋﻤﺎر١٨-١٢ﺳﻨﺔ-ﻳﺠﺐﺗﻨﺎول٢-١أﻗﺮاص,
ﻣﻊ اﳌﺎء,ﺣﺘﻰﺛﻼث ﻣﺮاتﻓﻲاﻟﻴﻮم,ﺣﺴﺐاﳊﺎﺟﺔ.
ﻻﻳﺠﻮزﺗﻨﺎولأﻛﺜﺮ ﻣﻦ٦أﻗﺮاصﺧﻼل ٢٤ﺳﺎﻋﺔ.
ﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ٥١٢ﻣﻠﻎ:اﻟﻜﺒﺎر,اﳌﺴﻨﻮن,اﻷﻃﻔﺎلواﳌﺮاﻫﻘﻮنﺑﲔاﻷﻋﻤﺎر١٨-١٢ﺳﻨﺔ-ﻳﺠﺐﺗﻨﺎولﻗﺮصواﺣﺪ
ﻣﻊ اﳌﺎء,ﺣﺘﻰﺛﻼث ﻣﺮاتﻓﻲاﻟﻴﻮم,ﺣﺴﺐاﳊﺎﺟﺔ.
ﻻ ﻳﺠﻮزﺗﻨﺎولأﻛﺜﺮ ﻣﻦ٣أﻗﺮاصﺧﻼل ٢٤ﺳﺎﻋﺔ.
ﻳﺠﺐاﻻﻧﺘﻈﺎر٤ﺳﺎﻋﺎتﻋﻠﻰاﻷﻗﻞﺑﲔاﳉﺮﻋﺔواﳉﺮﻋﺔاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.
ﻻﻳﺠﻮزﲡﺎوزاﳉﺮﻋﺔاﳌﻮﺻﻰﺑﻬﺎ
ﻻﻳﺠﻮزإﻋﻄﺎءاﻷوﻻددونﻋﻤﺮ١٢ﺳﻨﺔ.
ﻣﺪةاﻟﻌﻼج
ﻳﺴﺘﻌﻤﻞﻫﺬااﳌﺴﺘﺤﻀﺮﻟﻠﻌﻼجﻗﺼﻴﺮاﻷﻣﺪﻓﻘﻂ.
ﻳﺠﺐ ﺗﻨﺎولاﳉﺮﻋﺔ اﻷﻗﻞ وﻟﻠﻔﺘﺮةاﻟﺰﻣﻨﻴﺔاﻷﻗﺼﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒاﻷﻋﺮاض.
ﻟﺪىاﻷﻃﻔﺎلواﳌﺮاﻫﻘﲔﺑﲔاﻷﻋﻤﺎر١٨-١٢ﺳﻨﺔ:إذاﻛﺎﻧﺖﻫﻨﺎﻟﻚﺣﺎﺟﺔﻟﻬﺬااﳌﺴﺘﺤﻀﺮﻟﺪىاﻷﻃﻔﺎلواﳌﺮاﻫﻘﲔ
ﻷﻛﺜﺮﻣﻦ٣أﻳﺎم,أوإذاﺗﻔﺎﻗﻤﺖاﻷﻋﺮاض,ﻋﻠﻴﻚاﺳﺘﺸﺎرةاﻟﻄﺒﻴﺐ.
ﻟﺪىاﻟﻜﺒﺎر -ﻻ ﻳﺠﻮزﺗﻨﺎولاﻟﺪواءﳌﺪةأﻃﻮلﻣﻦ ١٠أﻳﺎم,إﻻإذا أرﺷﺪكاﻟﻄﺒﻴﺐﻟﻔﻌﻞذﻟﻚ.
إذا اﺳﺘﻤﺮتأوﺗﻔﺎﻗﻤﺖاﻷﻋﺮاض ,أو إذاﻇﻬﺮتأﻳﺔأﻋﺮاضﺟﺪﻳﺪة,اﺳﺘﺸﺮاﻟﻄﺒﻴﺐأواﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
• ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺘﻨﺎول:ﻳﺠﺐﺑﻠﻊاﻟﺪواء ﻣﻊاﳌﺎء.
•ﻻﺗﻮﺟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتﺣﻮلاﻟﺴﺤﻖ/اﻟﺸﻄﺮ /اﳌﻀﻎ.
ادواﺋﻴﺎأﻛﺒﺮﻗﺪﺗﺸﻌﺮﺑﻐﺜﻴﺎن,أﻟﻢﻓﻲاﻟﺒﻄﻦ.ﺗﻘﻴﺆ)ﻳﺤﺘﻤﻞﻣﻊآﺛﺎردﻣﻮﻳﺔ(,ﺻﺪاع,رﻧﲔ
إذاﺗﻨﺎوﻟﺖﺑﺎﳋﻄﺄﻣﻘﺪار ً ً
ﻓﻲاﻷذﻧﲔ,ارﺗﺒﺎكورأرأة.
ﲟﻘﺎدﻳﺮدواﺋﻴﺔﻣﺮﺗﻔﻌﺔ,ﰎاﻟﺘﺒﻠﻴﻎﻋﻦ:ﻧﻌﺎس,آﻻمﻓﻲاﻟﺼﺪر,ﺧﻔﻘﺎنﻗﻠﺐ,ﻓﻘﺪاناﻟﻮﻋﻲ,ﺗﺸﻨﺠﺎت)ﺧﺼﻮﺻﺎﻟﺪى
ً
اﻷﻃﻔﺎل(,وﻫﻦودوار,دمﻓﻲاﻟﺒﻮل,اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺒﺮدﻓﻲاﳉﺴﻢوﻣﺸﺎﻛﻞﻓﻲاﻟﺘﻨﻔﺲ.
إذاﺗﻨﺎوﻟﺖﺟﺮﻋﺔﻣﻔﺮﻃﺔأوإذاﺑﻠﻊﻃﻔﻞﺑﺎﳋﻄﺄﻣﻦاﻟﺪواء,ﺗﻮﺟﻪﻓﻮرًاإﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐأوإﻟﻰﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻮارئﻓﻲ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ,ﺣﺘﻰوإنﻛﻨﺖﺗﺸﻌﺮﺑﺄﻧﻚﺑﺨﻴﺮ,أﺣﻀﺮﻋﻠﺒﺔاﻟﺪواءﻣﻌﻚ.
إذاﻧﺴﻴﺖﺗﻨﺎولاﻟﺪواءﻻﻳﺠﻮزﺗﻨﺎولﺟﺮﻋﺔﻣﻀﺎﻋﻔﺔﻣﻦأﺟﻞﺗﻌﻮﻳﺾاﳉﺮﻋﺔاﳌﻨﺴﻴﺔ.ﲤﻌﻦﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎتاﳌﺬﻛﻮرة
ﻓﻲاﻟﺒﻨﺪ٣ﲟﺎﻳﺘﻌﻠﻖﺑﻄﺮﻳﻘﺔﺗﻨﺎولاﻟﺪواء,وﻻﺗﺘﻨﺎولأﻛﺜﺮﻣﻦاﳌﻮﺻﻰﺑﻪ.
ﻻ ﻳﺠﻮز ﺗﻨﺎولأدوﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﻤﺔ!ﲢﻘﻖﻣﻦ اﳌﻠﺼﻖواﳉﺮﻋﺔﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮةﺗﺘﻨﺎولﺑﻬﺎ دواء .ﺿﻊاﻟﻨﻈﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ
إذاﻛﻨﺖﺑﺤﺎﺟﺔإﻟﻴﻬﺎ.
إذاﺗﻮﻓﺮتﻟﺪﻳﻚأﺳﺌﻠﺔإﺿﺎﻓﻴﺔﺗﺘﻌﻠﻖﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواء,اﺳﺘﺸﺮاﻟﻄﺒﻴﺐأواﻟﺼﻴﺪﻟﻲ.
.٤اﻷﻋﺮاضاﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
أﻋﺮاﺿﺎﺟﺎﻧﺒﻴﺔﻟﺪىﺑﻌﺾاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ.ﻻﺗﻔﺰعﻣﻦﻗﺮاءة
ﻛﻤﺎ ﺑﻜﻞدواء .ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐاﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ ً
ﻗﺎﺋﻤﺔاﻷﻋﺮاض اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ.ﻗﺪ ﻻﺗﻌﺎﻧﻲﻣﻦأي واﺣﺪةﻣﻨﻬﺎ.
ﻳﺠﺐاﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواءواﻟﺘﻮﺟﻪﻓﻮرًاﻟﺘﻠﻘﻲاﳌﺴﺎﻋﺪةاﻟﻄﺒﻴﺔإذاﺗﻄﻮرتﻟﺪﻳﻚ:
• أﻋﺮاضاﻟﺘﻲﺗﺪلﻋﻠﻰﻧﺰﻳﻒ ﻓﻲاﻷﻣﻌﺎءﻣﺜﻞ:ﺑﺮازﺑﻠﻮنأﺣﻤﺮﻓﺎﰌ,ﺑﺮازأﺳﻮدﻛﺎﻟﺰﻓﺖ,ﺗﻘﻴﺆدﻣﻮيأوﺟﺰﻳﺌﺎت
داﻛﻨﺔﺗﺒﺪوﻛﺤﺒﻴﺒﺎتاﻟﻘﻬﻮة.
• أﻋﺮاضاﻟﺘﻲﺗﺪلﻋﻠﻰردﻓﻌﻞﲢﺴﺴﻲوﺧﻴﻢﻣﺜﻞ:
ﺻﻌﻮﺑﺎتﻓﻲاﻟﺘﻨﻔﺲأوﺻﻔﻴﺮﻏﻴﺮﻣﻔﺴﺮ.ّ
دوارأو ﻧﻈﻢ ﺳﺮﻳﻊ. أﺷﻜﺎل وﺧﻴﻤﺔ ﻟﺮدود ﻓﻌﻞ ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺜﻞ :ﺣﻜﺔ ,ﻃﻔﺢ ﺟﻠﺪي ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺎﺣﻤﺮار ,ﺗﻘﺸﺮ اﳉﻠﺪ ,ﻗﺸﺮة أوﺣﻮﻳﺼﻼت)ﻣﺜﻞﻣﺘﻼزﻣﺔﺳﺘﻴﻔﻦﺟﻮﻧﺴﻮن(.
اﻧﺘﻔﺎخاﻟﻮﺟﻪ,اﻟﻠﺴﺎنأواﳊﻠﻖ.• ﻣﺆﺷﺮات ﳌﺸﺎﻛﻞﻓﻲاﻟﻜﻠﻰ ﻣﺜﻞ:

Nurofen Quick
512 mg Tablets

Nurofen Quick
256 mgTablets

Active ingredient and its
quantity:
Sodium Ibuprofen
Sodium Ibuprofen
(Equivalent to 200 mg
(Equivalent to 400 mg
)Ibuprofen
)Ibuprofen
For the list of inactive ingredients, please see section 6. See also section
""Important information regarding some of the ingredients of the medicine
Read this entire leaﬂet carefully before using this medicine. This
leaﬂet contains concise information about the medicine. If you have any
further questions, refer to your doctor or pharmacist. This medicine is not
intended for children under 12 years of age. You must take this medicine
according to the instructions in the dosage section in this leaﬂet. Consult
your pharmacist if you need additional information.
You must refer to your doctor if the symptoms of the disease
worsen or do not improve after 3 days in the case of children and
adolescents aged 12-18 years, or after 10 days in the case of
adults.
?1.What is the medicine intended for
This medicine is intended for the relief of mild to moderate pain such as:
headaches, backaches, toothache, menstrual pain, nerve pain
(neuralgia), migraine, rheumatic diseases pain, pain arising from arthritis
that is not severe, symptoms of cold and ﬂu, sore throat and to reduce
fever.
Therapeutic group: Non-Steroidal Anti-Inﬂammatory Drugs (NSAIDs).
2. Before using the medicine
Do not use the medicine if:
• You are hypersensitive (allergic) to Ibuprofen or to any of the other
)ingredients this medicine contains (See section 6
• You suffer or have suffered in the past from bleeding/ulcer in the
digestive system (two or more separated occurrences of ulcers or
)demonstrated bleeding
• You have suffered in the past from reactions of hypersensitivity (such
as asthma, nasal inﬂammation, angioedema or urticaria) as a result
of taking aspirin or non-steroidal anti-inﬂammatory drugs.
• You have suffered in the past from gastrointestinal bleeding or
perforation of the gut as a result of a previous treatment with
medicines from Non-steroidal anti-inﬂammatory (NSAIDs) group.
• You suffer from severe cardiac, renal, or hepatic insufﬁciency.
• You are in the last trimester of pregnancy.
Special warnings regarding the use of the medicine
Before treatment with Nurofen Quick tell the doctor if:
• You suffer or have suffered from asthma.
• You suffer from renal, cardiac, hepatic or intestinal problems.
• You suffer from high levels of cholesterol, high blood pressure, or
have suffered in the past from heart attack or stroke.
• You have a history of gastrointestinal disease (such as: ulcerative
colitis or Crohn's disease).
• You suffer from Systemic Lupus Erythematosus, SLE, (a condition in
which the immune system causes joint pain, skin changes and
disorders in other organs).
• You are a smoker.
• You are in the ﬁrst 6 months of pregnancy.
• You are on a diet restricting salt intake.
• You have an infection – since Nurofen Quick may hide the signs of
infections such as fever and pain. Therefore, the medicine may delay
appropriate treatment of the infection, which could lead to an
increased risk of complications. This has been seen in pneumonia
caused by bacteria and bacterial skin infections associated with
chickenpox. If you are taking this medicine while you have an
infection and the symptoms of your infection persist or worsen,
consult the doctor without a delay.
Additional warnings
• Anti-inﬂammatory/analgesic medicines, such as Ibuprofen, may be
associated with a small increased risk of heart attack or stroke
especially when using high dosages. Do not exceed the

ﺗﺒﻮلﻛﺜﻴﺮأوﻗﻠﻴﻞ.ﺑﻮلﻋﻜﺮأودمﻓﻲاﻟﺒﻮلأﻟﻢﻓﻲاﻟﻈﻬﺮو/أواﻧﺘﻔﺎخ)ﺧﺼﻮﺻﺎﻓﻲاﻷرﺟﻞ(.ً
• ﻣﺆﺷﺮاتﻻﻟﺘﻬﺎباﻟﺴﺤﺎﻳﺎاﻟﻌﻘﻴﻢﻣﺼﺤﻮبﺑﺘﺼﻠﺐاﻟﺮﻗﺒﺔ,ﺻﺪاع,ﻏﺜﻴﺎن,ﺗﻘﻴﺆ,ﺳﺨﻮﻧﺔأوﺗﻮﻫﺎن.ﻫﻨﺎﻟﻚ
اﺣﺘﻤﺎل أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﻟﺪى اﳌﺮﺿﻰ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ )ذﺋﺒﺔ ﺣﻤﺎﻣﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ,ﻣﺮض
اﻟﻨﺴﻴﺞاﻟﺘﺎماﺘﻠﻂ(.
)DRESSﻣﺘﻼزﻣﺔاﻻرﺗﻜﺎساﻟﺪواﺋﻲﻣﻊﻛﺜﺮةاﻟﻴﻮزﻳﻨﻴﺎتواﻟﻌﻼﻣﺎت
• رد ﻓﻌﻞ ﺟﻠﺪي وﺧﻴﻢ واﳌﻌﺮوف ﻛﻤﺘﻼزﻣﺔ
ّ
اﳉﻬﺎزﻳﺔ(.ﺗﺸﻤﻞأﻋﺮاضﻣﺘﻼزﻣﺔ):(DRESSﻃﻔﺢﺟﻠﺪي,ﺳﺨﻮﻧﺔ,اﻧﺘﻔﺎخﻓﻲاﻟﻐﺪداﻟﻠﻴﻤﻔﺎوﻳﺔوارﺗﻔﺎعﻋﺪد
اﻟﻴﻮزﻳﻨﻴﺎت)ﻧﻮعﻣﻦﺧﻼﻳﺎاﻟﺪماﻟﺒﻴﻀﺎء(
ّ
ﻳﺠﺐاﻟﺘﻮﻗﻒﻋﻦاﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواءواﺑﻼغاﻟﻄﺒﻴﺐﺑﺄﺳﺮعوﻗﺖﳑﻜﻦإذاﻛﻨﺖﺗﻘﺎﺳﻲأﺣﺪاﻻﻋﺮاضاﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
ﻏﻴﺮاﻟﺸﺎﺋﻌﺔاﻟﺘﺎﻟﻴﺔ)ﺗﻈﻬﺮﻟﺪى١٠-١ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﲔﻣﻦﺑﲔ:١,٠٠٠
ﺻﻌﻮﺑﺔﻓﻲاﻟﻬﻀﻢ,ﺣﺮﻗﺔأوﻏﺜﻴﺎن.أﻟﻢﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ أوﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﺎدة أﺧﺮىﻓﻲ اﻟﺒﻄﻦ.ﻳﺠﺐ إﺑﻼغ اﻟﻄﺒﻴﺐ أو اﻟﺼﻴﺪﻟﻲإذاﻛﻨﺖﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ,إذاﺗﻔﺎﻗﻤﺖأوإذا ﻻﺣﻈﺖأﻋﺮاض
اﻟﺘﻲﻟﻢﺗﺬﻛﺮ:
أﻋﺮاضﺟﺎﻧﺒﻴﺔﻏﻴﺮﺷﺎﺋﻌﺔ)ﺗﻈﻬﺮﻟﺪى١٠-١ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﲔﻣﻦﺑﲔ:١,٠٠٠
ردودﻓﻌﻞﲢﺴﺴﻴﺔﻣﺜﻞﻃﻔﺢﺟﻠﺪي)ﺷﺮى(,ﺣﻜﺔ,ﺗﻘﺸﺮاﳉﻠﺪ.ﺻﺪاع.أﻋﺮاضﺟﺎﻧﺒﻴﺔﻧﺎدرة)ﺗﻈﻬﺮﻟﺪى١٠-١ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﲔﻣﻦﺑﲔ:١٠,٠٠٠
ﻧﻔﺨﺔ)ﻏﺎزات(,إﺳﻬﺎل,إﻣﺴﺎكوﺗﻘﻴﺆ.أﻋﺮاضﺟﺎﻧﺒﻴﺔﻧﺎدرةﺟ ًﺪا)ﺗﻈﻬﺮﻟﺪىأﻗﻞﻣﻦﻣﺴﺘﻌﻤﻞواﺣﺪﻣﻦﺑﲔ:١٠,٠٠٠
اﺿﻄﺮابدﻣﻮيﻳﺆديﻟﻨﺰﻳﻒﺣﺎدأوﻏﻴﺮﻣﻔﺴﺮ,ﺳﺨﻮﻧﺔ,أﻟﻢﻓﻲاﳊﻠﻖ,ﺗﻘﺮﺣﺎتﻓﻲاﻟﻔﻢ,أﻋﺮاضﺗﺸﺒﻪاﻷﻧﻔﻠﻮﻧﺰاّ
وإرﻫﺎقﺷﺪﻳﺪ.
ﻫﺒﻮطﺿﻐﻂاﻟﺪمأوﻧﻈﻢﻗﻠﺐﻏﻴﺮﻣﻨﺘﻈﻢ. ﺗﻘﺮﺣﺎتﻓﻲاﳌﻌﺪةأواﻷﻣﻌﺎء,ﻣﺼﺤﻮﺑﺔأﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﺑﻨﺰﻳﻒوﺗﺜﻘﻴﺐ,اﻟﺘﻬﺎب ﺗﻘﺮﺣﻲ ﻓﻲﺑﻄﺎﻧﺔ اﻟﻔﻢ ,اﻟﺘﻬﺎب اﳌﻌﺪة.ﻣﺸﺎﻛﻞﻓﻲاﻟﻜﺒﺪ.أﻋﺮاضﺟﺎﻧﺒﻴﺔأﺧﺮى)ﻻﳝﻜﻦﲢﺪﻳﺪﺷﻴﻮﻋﻬﺎﻣﻦاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﳌﺘﻮﻓﺮة(:
ﺗﻔﺎﻗﻢاﻟﺮﺑﻮأواﻟﺘﺸﻨﺞاﻟﻘﺼﺒﻲ.ﺗﻮرّم)وذﻣﺔ(,ﺿﻐﻂدمﻣﺮﺗﻔﻊ,ﻗﺼﻮرﻓﻲاﻟﻘﻠﺐأوﻧﻮﺑﺔﻗﻠﺒﻴﺔ.ﺗﻔﺎﻗﻢﻓﻲاﻟﺘﻬﺎباﻟﻘﻮﻟﻮنوداءﻛﺮون.ﻗﺪﺗﻜﻮنﻷدوﻳﺔﻣﺜﻞﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚﻋﻼﻗﺔﺑﺎرﺗﻔﺎعﻃﻔﻴﻒﻓﻲﺧﻄﻮرةﺣﺪوثﻧﻮﺑﺔﻗﻠﺒﻴﺔ)اﺣﺘﺸﺎءﻋﻀﻠﺔاﻟﻘﻠﺐ(
أو ﺳﻜﺘﺔدﻣﺎﻏﻴﺔ )أﻧﻈﺮاﻟﺒﻨﺪ " ,٢ﲢﺬﻳﺮاتﺧﺎﺻﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪواء"(.
إذاﻇﻬﺮﻋﺮضﺟﺎﻧﺒﻲ,إذاﺗﻔﺎﻗﻢأﺣﺪاﻷﻋﺮاضاﳉﺎﻧﺒﻴﺔأوإذاﻛﻨﺖﺗﻌﺎﻧﻲﻣﻦﻋﺮضﺟﺎﻧﺒﻲﻟﻢﻳﺬﻛﺮﻓﻲاﻟﻨﺸﺮة,
ﻋﻠﻴﻚاﺳﺘﺸﺎرةاﻟﻄﺒﻴﺐ.
اﻟﺘﺒﻠﻴﻎﻋﻦأﻋﺮاضﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎناﻟﺘﺒﻠﻴﻎﻋﻦأﻋﺮاضﺟﺎﻧﺒﻴﺔﻟﻮزارةاﻟﺼﺤﺔﺑﻮاﺳﻄﺔاﻟﻀﻐﻂﻋﻠﻰاﻟﺮاﺑﻂ"اﻟﺘﺒﻠﻴﻎﻋﻦأﻋﺮاضﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
ﻋﻘﺐﻋﻼجدواﺋﻲ"اﳌﻮﺟﻮدﻓﻲﺻﻔﺤﺔاﻟﺒﻴﺖﲟﻮﻗﻊوزارةاﻟﺼﺤﺔ)(www.health.gov.ilاﳌﻮﺟﻪﻟﻼﺳﺘﻤﺎرةاﻹﻧﺘﺮﻧﺘﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎﻋﻦأﻋﺮاضﺟﺎﻧﺒﻴﺔ.
 .٥ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺪواء؟
•ﲡﻨﺐاﻟﺘﺴﻤﻢ!ﻳﺠﺐﺣﻔﻆﻫﺬااﻟﺪواءوﻛﻞدواءآﺧﺮﻓﻲﻣﻜﺎنﻣﻐﻠﻖﺑﻌﻴ ًﺪاﻋﻦﻣﺘﻨﺎولأﻳﺪيوﻣﺠﺎلرؤﻳﺔاﻷﻃﻔﺎل
و/أو اﻟﺮﺿﻊ ,وﺑﺬﻟﻚ ﲤﻨﻊ اﻟﺘﺴﻤﻢ .ﻻ ﺗُﺴﺒﺐاﻟﺘﻘﻴﺆﺑﺪونﺗﻌﻠﻴﻤﺎتﺻﺮﻳﺤﺔﻣﻦاﻟﻄﺒﻴﺐ.
• ﻻﻳﺠﻮزاﺳﺘﻌﻤﺎلاﻟﺪواء ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﻳﺦاﻧﺘﻬﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ) (exp.dateاﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰاﻟﻜﺮﺗﻮن واﻟﻠﻮﻳﺤﺔ .ﺗﺎرﻳﺦ
اﻧﺘﻬﺎءاﻟﺼﻼﺣﻴﺔﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻟﻴﻮم اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻬﺮ.
• ﺷﺮوطاﻟﺘﺨﺰﻳﻦ:
ﻻﻳﺠﻮزاﻟﺘﺨﺰﻳﻦﻓﻲدرﺟﺔﺣﺮارةأﻋﻠﻰﻣﻦ٣٠درﺟﺔﻣﺌﻮﻳﺔ.
.٦ﻣﻌﻠﻮﻣﺎتإﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻟﻠﻤﺎدةاﻟﻔﻌﺎﻟﺔ,ﻳﺤﺘﻮياﻟﺪواءأﻳﻀﺎﻋﻠﻰ:
ً
Sucrose, Croscarmellose Sodium, Xylitol, Microcrystalline Cellulose, Talc, Magnesium Stearate,
ColloidalAnhydrousSilica,TitaniumDioxide,AcaciaSprayDried,Macrogol6000Powder,{Nurofen
Quick256mg:BlackprintinginkcontainingShellac,ironoxideblack,propyleneglycol},{Nurofen
Quick512 mg:RedprintinginkcontainingShellac,ironoxidered,N-buylalcohol,isopropylalcohol,
propylene glycol, ammonium hydroxide, Simethicone. }.
ﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ٢٥٦ﻣﻠﻎ-ﻳﺤﺘﻮيﻛﻞﻗﺮصﻋﻠﻰ٢٤ﻣﻠﻎﺻﻮدﻳﻮمو٩٣٫١-ﻣﻠﻎﺳﻜﺮوز.
ُ
ﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ٥١٢ﻣﻠﻎ-ﻳﺤﺘﻮيﻛﻞﻗﺮصﻋﻠﻰ٤٨ﻣﻠﻎﺻﻮدﻳﻮمو١٨٦.٢-ﻣﻠﻎﺳﻜﺮوز.
ُ
ﻛﻴﻒﻳﺒﺪواﻟﺪواءوﻣﺎﻫﻮﻣﺤﺘﻮىاﻟﻌﻠﺒﺔ:
• أﻗﺮاص ﻧﻮروﻓﲔ ﻛﻮﻳﻚ٥١٢ﻣﻠﻎوﻧﻮروﻓﲔ ﻛﻮﻳﻚ٢٥٦ﻣﻠﻎﻫﻲ أﻗﺮاص ﻣﻄﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺮ,ذات ﻟﻮن أﺑﻴﺾ ﺣﺘﻰأﺑﻴﺾ
ﻣﺎﺋﻞﻟﻠﺼﻔﺮة,داﺋﺮﻳﺔ,ﻣﺤﺪﺑﺔﻣﻦﻛﻼاﳉﻬﺘﲔ.ﻋﻠﻰإﺣﺪىﺟﻬﺎتاﻟﻘﺮصﻳﻈﻬﺮﺷﻌﺎرﳑﻴﺰﺑﻠﻮنأﺳﻮد)ﻓﻲأﻗﺮاص
ﱢ
ﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ٢٥٦ﻣﻠﻎ(أوأﺣﻤﺮ)ﻓﻲأﻗﺮاصﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ٥١٢ﻣﻠﻎ(.
•اﻷﻗﺮاصﻣﻌﺒﺄةﺑﻠﻮﻳﺤﺎت.
ﲢﺘﻮي ﻛﻞﻋﺒﻮةﻋﻠﻰ  ٤٨ ,٢٤,١٢ ,١٠,٦أو ٩٦ﻗﺮص.
ﻟﻴﺴﺖﺟﻤﻴﻊأﺣﺠﺎماﻟﻌﺒﻮاتﻣﺴﻮﻗﺔ.
ّ
إﺳﻢﺻﺎﺣﺐاﻟﺘﺴﺠﻴﻞوﻋﻨﻮاﻧﻪ:
ﻨﻜﻴﺰر)ﻧﻴﺮإﺳﺖ(م.ض,ﺷﺎرعﻫﻨﭽﺎر,٦ﻫﻮدﻫﺸﺎرون .٤٥٢٧٧٠٤
َ
رﻛﻴﺖﺑ ِ
إﺳﻢاﳌﻨﺘﺞوﻋﻨﻮاﻧﻪ:
رﻛﻴﺖﺑِﻨﻜﻴﺰرﻫﻴﻠﺚﻛﻴﺮإﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎلم.ض,ﻧﻮﺗﻨﭽﻬﺎم,إﳒﻠﺘﺮا.
ﰎ ﺗﻨﻘﻴﺤﻬﺎ ﻓﻲﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ2020
رﻗﻢﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪواء ﻓﻲﺳﺠﻞ اﻷدوﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻲﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ:
ﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ٢٥٦ﻣﻠﻎ١٤٢-٧١-٣١٩٢٩-٠٠:
ﻧﻮروﻓﲔﻛﻮﻳﻚ٥١٢ﻣﻠﻎ١٤٢-٧٢-٣١٩٤٤-٠٠:
ﻟﻠﺘﺒﺴﻴﻂ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻘﺮاءة ,ﲤﺖ
ﺻﻴﺎﻏﺔﻫﺬهاﻟﻨﺸﺮةﺑﺼﻴﻐﺔاﳌﺬﻛﺮ.
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ,اﻟﺪواء ُﻣﺨﺼﺺ
3198123
ﻟﻜﻼاﳉﻨﺴﲔ.
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סודיום איבופרופן ) (Sodium Ibuprofenסודיום איבופרופן )(Sodium Ibuprofen
 256מ"ג )שווה ערך ל 200 -מ"ג איבופרופן(  512מ"ג )שווה ערך ל 400 -מ"ג איבופרופן(
לרשימת החומרים הבלתי פעילים ,אנא ראה סעיף  .6ראה גם סעיף "מידע חשוב על
חלק מהמרכיבים של התרופה".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה מכיל מידע תמציתי
על התרופה .אם יש לך שאלות נוספות ,פנה אל הרופא או אל הרוקח.
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל .12עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות
בסעיף המינון בעלון זה .היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף .עליך לפנות לרופא
במידה ותסמיני המחלה )סימפטומים( מחמירים או אינם משתפרים לאחר  3ימים
בקרב ילדים ומתבגרים בגילאי  12-18שנים ,ולאחר  10ימים בקרב מבוגרים.
 .1למה מיועדת התרופה ?
התרופה מיועדת לשיכוך כאבים קלים עד בינוניים כגון :כאב ראש ,כאבי גב ,כאב
שיניים ,כאבי מחזור ,כאבי שרירים ,כאבים עצביים ) ,(neuralgiaמיגרנה ,כאבי מחלות
ראומטיות )שיגרוניות( ,כאבים הנובעים מדלקת מפרקים שאינה חמורה ,סימפטומים
של צינון ושפעת ,כאב גרון ולהורדת חום.
קבוצה תרפויטית :נוגדי דלקת שאינם סטרואידים ).(NSAIDs
 .2לפני השימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם:
• אתה רגיש )אלרגי( לאיבופרופן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה
התרופה )ראה סעיף .(6
• אתה סובל או סבלת בעבר מדימום/כיב במערכת העיכול )שני אירועים נפרדים או
יותר של כיבים או דימום מוכחים(.
• סבלת בעבר מתגובות של רגישות יתר )כגון אסטמה ,דלקת באף ,אנגיואדמה או
סרפדת( כתוצאה מנטילת אספירין או תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים.
• סבלת בעבר מדימום או התנקבות במערכת העיכול כתוצאה מטיפול קודם
בתרופות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים ).(NSAIDs
• אתה סובל מאי ספיקת לב ,אי ספיקת כליות או אי ספיקת כבד חמורים.
• הנך בשליש האחרון להריון.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בנורופן קוויק ספר לרופא אם:
• אתה סובל או סבלת מאסטמה.
• אתה סובל מבעיות כליה ,לב ,כבד או מעי.
• אתה סובל מכולסטרול גבוה ,לחץ דם גבוה או סבלת בעבר מהתקף לב או שבץ מוחי.
• יש לך היסטוריה של מחלה במערכת העיכול )כגון :קוליטיס כיבית או מחלת קרוהן(.
• אתה סובל מזאבת אדמנתית מערכתית )מצב בו מערכת החיסון גורמת לכאבי מפרקים,
לשינויים בעור ולהפרעות באיברים אחרים(.
• אתה מעשן.
• את ב 6 -החודשים הראשונים להריון.
• הנך תחת דיאטה המגבילה את צריכת המלח.
• יש לך זיהום -היות ונורופן קוויק עלול להסתיר סימנים של זיהומים כגון חום וכאב .לכן,
יתכן שתרופה זו עלולה לעכב טיפול הולם בזיהום ,דבר העלול להוביל לסיכון מוגבר
לסיבוכים .דבר זה נצפה בדלקת ריאות הנגרמת על ידי חיידקים וזיהומי עור חיידקיים
הקשורים לאבעבועות רוח .אם אתה נוטל תרופה זו בזמן שיש לך זיהום ותסמיני
הזיהום שלך נמשכים או מחמירים ,היוועץ ברופא ללא דיחוי.
אזהרות נוספות
• לתרופות נוגדות דלקת/משככות כאבים ,כגון איבופרופן ,עלול להיות קשר עם עליה
קטנה בסיכון להתקף לב או שבץ מוחי ,במיוחד כאשר נעשה שימוש במינונים גבוהים.
אין לעבור על המינון או משך הטיפול המומלצים.
• עליך לשוחח עם הרופא או הרוקח אודות הטיפול לפני נטילת נורופן קוויק אם:
 אתה סובל מבעיות לב כולל אי ספיקת לב ,אנגינה )כאב חזה( ,או אם חווית בעברהתקף לב ,ניתוח מעקפים ,מחלת עורקים פריפריים )זרימת דם ירודה ברגליים או
בכפות הרגליים כתוצאה מהיצרות או חסימת עורקים( ,או סוג כלשהו של שבץ מוחי
]כולל שבץ ארעי )"מיני שבץ"( או התקף איסכמי חולף ).[(TIA
 אתה סובל מלחץ דם גבוה ,סוכרת ,כולסטרול גבוה ,יש לך היסטוריה משפחתית שלמחלת לב או שבץ מוחי ,או אם אתה מעשן.
• קיים סיכון לבעיות כליה בילדים ומתבגרים מיובשים.
אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות :אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או לרוקח .נורופן
קוויק עלולה להשפיע או להיות מושפעת ממספר תרופות אחרות .לדוגמא :הימנע מנטילת
תכשיר זה עם טבליות קורטיקוסטרואידים ,אנטיביוטיקות מקבוצת הקווינולונים או תרופות
מרשם:
•כמונוגדיקרישה)דילולהדם/מניעתקרישהכגוןאספירין/חומצהאצטילסליצילית,וורפרין,

following side effects, if they worsen or if you notice side effects
which are not mentioned:
)Uncommon side effects (appear in 1-10 users out of 1,000
- Allergic reaction such as skin rash (urticaria), itching, peeling of the
skin.
- headaches
)Rare side effects (appear on 1-10 users out of 10,000
- Flatulence (gases), diarrhea, constipation and vomiting.
)Very rare side effects (appear in less than one user out of 10,000
- Blood disorder resulting in severe or unexplained bleeding, fever,
sore throat, mouth ulcers, ﬂu-like symptoms and severe fatigue.
- Lowering of blood pressure or irregular heartbeats.
- Stomach or intestinal ulcers, sometimes with bleeding and
perforation, inﬂammation of the lining of the mouth with ulceration
(ulcerative stomatitis), inﬂammation of the stomach (gastritis).
- Liver problems
Other side effects (the frequency cannot be determined from the
available data):
- Worsening of asthma or bronchospasm.
- Swelling (edema), hypertension, cardiac insufﬁciency or heart attack.
- Worsening of colitis and Crohn's disease.
Medicines such as Nurofen Quick may be associated with a small
increased risk of heart attack (myocardial infarction) or stroke
(see section 2, "special warnings regarding the use of the medicine").
If a side effect appears, if one of the side effects worsens, or if you
suffer from a side effect that is not mentioned in this leaﬂet,
consult your doctor.
Reporting side effects:
Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on the
link "Report Side Effects of Drug Treatment" found on the homepage of
the Ministry of Health’s website (www.health.gov.il) which links to an
online form for reporting side effects.
?5. How to store the medicine
• Avoid poisoning! This medicine and all other medicines must be
stored in a safe place out of the reach and sight of children and/or
infants to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless explicitly
instructed to do so by the doctor.
• Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) stated on
the package and blister. The expiry date refers to the last day of that
month.
• Storage conditions:
Do not store at a temperature above 30°C.
6. Additional Information
In Addition to the active ingredient, the medicine also contains:
Sucrose, Croscarmellose Sodium, Xylitol, Microcrystalline Cellulose,
Talc, Magnesium Stearate, Colloidal Anhydrous Silica, Titanium Dioxide,
Acacia Spray Dried, Macrogol 6000 Powder, {Nurofen Quick 256 mg:
Black printing ink containing Shellac, iron oxide black, propylene glycol},
{ Nurofen Quick 512 mg: Red printing ink containing Shellac, iron oxide
red, N-buyl alcohol, isopropyl alcohol, propylene glycol, ammonium
hydroxide, Simethicone. }.
Nurofen Quick 256 mg – each tablet contains 24 mg sodium and
93.1 mg sucrose.
Nurofen Quick 512 mg – each tablet contains 48 mg sodium and
186.2 mg sucrose.
What the medicine looks like and what the package contains:
• Nurofen Quick Tablets 512 mg and Nurofen Quick 256 mg are sugar
coated tablets, white to off-white, round, biconvex tablets. On one
)side of the tablet appears a black (on Nurofen Quick tablets 256 mg
or red (on Nurofen Quick tablets 512 mg) identiﬁcation logo.
• The tablets are packed in a blister pack.
Each package contains 6, 10, 12, 24, 48 or 96 tablets.
Not all package sizes may be marketed.
Registration Holder's name and address:
Reckitt Benckiser (Near East) Ltd., 6 Hanagar St.,
Hod Hasharon 4527704.
Manufacturer's name and address:
Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham, England.
Revised in November 2020.
Drug registration numbers at the national medicine registry of the
Ministry of Health:
Nurofen Quick 256 mg: 142-71-31929-00
Nurofen Quick 512 mg: 142-72-31944-00

12-18 years – take one tablet with water, up to three times a day, as
needed.
Do not take more than 3 tablets in 24 hours.
Wait at least 4 hours between doses.
Do not exceed the recommended dose
Do not give to children under 12 years of age.
Treatment duration
This product is for short term use only.
Take the lowest dose and for the shortest period of time to relieve the
symptoms.
In children and adolescents aged 12-18 years: if the product is
required for more than 3 days in children and adolescents, or if the
symptoms worsen, consult the doctor.
In adults: do not take the medicine for longer than 10 days unless your
doctor tells you to do so.
If symptoms persist or worsen, or if any new symptoms appear, consult
your doctor or pharmacist.
• Administration method: swallow the medicine with water
• There is no available information regarding crushing/halving/chewing.
If you have accidently taken a higher dose you may feel nausea,
abdominal pain, Vomiting (may be with signs of blood), headache, ringing
in the ears, confusion and nystagmus.
In high doses the following symptoms were reported: napping, chest
pain, palpitation, loss of consciousness, spasms (especially in children),
weakness and dizziness, blood in the urine, feeling cold in the body and
breathing problems.
If you have taken an overdose or if a child has accidentally
swallowed the medicine, proceed immediately to a doctor or to
hospital emergency room, even if you feel well, and bring the
package of the medicine with you.
If you forgot to take the medicine do not take a double dose in order to
make up for the missed dose. See the instructions listed in section 3
regarding how to use this medicine and do not take more than is
recommended.
Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose
each time you take a medicine. Wear glasses if you need them.
If you have any further questions regarding the use of this
medicine, consult a doctor or a pharmacist.
4. Side Effects
Like any medicine, the use of Nurofen Quick may cause side effects in
some users. Do not be alarmed while reading the list of side effects,
you may not suffer from any of them.
Stop the use of this medicine and seek medical attention
immediately if you develop:
• Signs indicating intestinal bleeding such as: bright red feces, black
tarry stools, vomiting blood or dark particles that look like coffee
grounds.
• Signs indicating a severe allergic reaction such as:
- Breathing difﬁculties or unexplained wheezing.
- Dizziness or tachycardia.
- Severe skin reactions such as itching, skin rash accompanied by
redness, peeling of the skin, ﬂaking or blistering (such as
)Steven-Johnson syndrome
- Swelling of the face, tongue or throat.
• Signs of kidney problems such as:
- Passing less or more urine.
- Cloudy urine or blood in urine.
- Back pain and/or swelling (particularly in the legs).
• Signs of aseptic meningitis with neck stiffness, headache, nausea,
vomiting, fever or disorientation. Patients with autoimmune disorders
)(Systemic Lupus Erythematosus, mixed connective tissue disease
may be more likely to be affected.
• Severe skin reaction known as DRESS syndrome (Drug reaction
)with eosinophilia and systemic symptoms) symptoms of (DRESS
include: skin rash, fever, swelling of lymph nodes and an increase of
eosinophils count (a type of white blood cells).
Discontinue the use of this medicine and consult your doctor as
soon as possible if you experience one of the following
uncommon side effects (appear in 1-10 users out of 1,000):
- Indigestion, heartburn or nausea.
- Abdominal pain or other abdominal severe problems.
Tell the doctor or the pharmacist if you suffer from one of the

recommended dose or duration of treatment.
Patient Package Insert according to
must talk to your doctor or pharmacist regarding the treatment
Pharmacists’ Regulations (Preparations), 1986. • You
before taking Nurofen Quick if:
This medicine can be sold without a doctor's
- You suffer from heart problems including cardiac insufﬁciency,
angina (chest pain), or if you have experienced heart attack,
prescription

