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   התוויות
מתי אין 

להשתמש 
 בתכשיר?

 אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון.
לאחד  אין להשתמש אם ידועה רגישות

  ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתרופה אם ידועה רגישות  

)כגון אספירין(  איבופרופן, לסליצילטיםל
נוגדי דלקת למשככי כאבים/מורידי חום ו

 נם סטרואידים.שאיאחרים 
אין להשתמש בתרופה אם הנך סובל/ת או 

  .סבלת בעבר מאולקוס

 )הנך רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל )איבופרופן ,
לסליצילטים )כגון אספירין( ולמשככי כאבים / 

 מורידי חום נוגדי דלקת אחרים שאינם סטרואידים
או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה 

 (.6)ראה סעיף  התרופה

  מתגובת רגישות יתר )כגון התקפיסבלת בעבר 
 (אסתמה, נפיחות בריריות האף או תגובות עוריות

  .אחרים NSAIDsבעקבות נטילת אספירין או 

 .הנך סובל מהפרעות לא מוסברות במערכת הדם 

  במערכת  מדימוםאו סבלת בעבר מכיב או הנך סובל
אירועים נפרדים של כיב או  2העיכול )לפחות 

 דימום(.

  מערכת העיכול באו התנקבות מדימום בעבר סבלת
 אחרים. NSAIDsנטילת בעקבות 

 .הנך סובל מדימום מוחי או מדימום פעיל אחר 

 הכליכבד או ההנך סובל מאי ספיקה חמורה של ה. 

 הנך סובל מאי ספיקת לב חמורה. 

 הנך בשלושת חודשי ההיריון האחרונים. 

אזהרות 
מיוחדות 

הנוגעות לטיפול 
 בתרופה:

עשוי לגרום לקושי בכניסה להריון.  066איבופן 
אם הינך מתכננת להיכנס להריון או אם הינך 
מתקשה להיכנס להריון עלייך להודיע על כך 

 לרופא לפני נטילת התרופה.
עשויות להיות  066איבופן תרופות כמו 

קשורות בעליה קטנה בסיכון להתקף לב או 
 שבץ. כל סיכון סביר יותר במנות גבוהות

ובשימוש ממושך. אין לעבור על המנה או משך 
הטיפול המומלצים. אם הינך סובל/ת ממחלות 
לב, אם סבלת בעבר משבץ או אם הינך בסיכון 
למצבים אלו )לדוגמא אם הינך סובל/ת מיתר 
לחץ דם, סוכרת, כולסטרול גבוה או אם הינך 

מעשן/ת(, יש להיוועץ ברופא לפני התחלת 
 הטיפול.

 רופה על חיי היום יום שלך?איך תשפיע הת
עלול לגרום לרגישות יתר עם  066איבופן 

חשיפה לשמש; על כן יש להימנע מחשיפה 
לשמש ולדאוג להגנה מתאימה )בגדים ארוכים, 

 כובע, משחות הגנה וכו'(.
נטילת התרופה עלולה לגרום : אזהרות

 לדימומים בקיבה.
לאנשים מסוימים, תרופה זו עלולה לגרום 

סחרחורת או טשטוש ראייה. אם חשת לנמנום, 
בתופעות אלה לאחר השימוש בתכשיר, עליך 

להיזהר בנהיגה ברכב או בהפעלת מכונות 

... 

 ילדים ומתבגרים

, מאחר שכמות 12יל מתחת לג 066איבופן אין ליטול 
קבוצת הגיל הזאת ישנם עבור החומר הפעיל גבוהה מדי. 
כמות נמוכה יותר המכילים תכשירי איבופרופן אחרים 

 של החומר הפעיל. 

 קשישים

במטופלים קשישים, תופעות לוואי בעקבות נטילת 
NSAIDs  נפוצות יותר; בעיקר דימום והתנקבות בקיבה

כני חיים. השגחה ובמעיים, אשר עלולים להיות מס
 רפואית מיוחדת נדרשת במטופלים אלה.

 בטיחות במערכת העיכול

 עם 066איבופן השתדל להימנע משימוש בו זמני של 
NSAIDs  2אחרים, כולל מעכבי-COX .סלקטיביים 

ניתן להפחית את תופעות הלוואי על ידי שימוש במינון 
הנמוך ביותר לזמן הקצר ביותר הנדרשים לשליטה 

 .יםבתסמינ

 דימום, כיבים והתנקבות במערכת העיכול

אף עם במערכת העיכול,  כיב או התנקבותדימום, 
. NSAIDs -תוצאות קטלניות, דווחו עם כל תכשירי ה



מסוכנות. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה 
על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש 

 וכדומה.
יתכן  066איבופן בתקופת טיפול ממושכת ב

כבד  ויהיה צורך לערוך בדיקות דם, תפקוד
 וכליה, שתן, עיניים.

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה 
כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת 

 התרופה.
עליך לדווח לרופא על נטילת התרופה אם הינך 

עומד/ת לעבור ניתוח )כולל ניתוח דנטלי( 
מאחר והתרופה עלולה להגביר את הסיכוי 

ינך עומד/ת לדימום. עליך לדווח לרופא אם ה
לעבור בדיקות מעבדתיות, מאחר והטיפול 

 עלול להפריע לתוצאות הבדיקה.
או יותר משקאות  3אם הינך צורך/ת 

אלכוהוליים ביום, יש להיוועץ ברופא אם 
ליטול תכשיר זה או להשתמש בתכשיר אחר 

 לשיכוך כאבים או להורדת חום.
 

הם התרחשו בכל זמן במהלך הטיפול, עם או ללא סימני 
אזהרה או היסטוריה של אירועים חמורים במערכת 

 העיכול.

ת במערכת העיכול גדל הסיכון לדימום, כיב או התנקבו
עולה, במטופלים עם היסטוריה  NSAIDs-ככל שמינון ה

של כיבים, בייחוד עם סיבוכים של דימום או התנקבות 
לעיל( ובמטופלים קשישים. על מטופלים  2)ראה סעיף 

 אלה להתחיל טיפול במינון הנמוך ביותר האפשרי.

הרופא ישקול טיפול משולב עם תכשירים המגנים על 
הקיבה )כגון מיסופרוסטול או מעכבי משאבת  רירית

( במטופלים אלו וכן במטופלים הנוטלים PPIפרוטונים )
בו זמנית מינון נמוך של אספירין )חומצה 

אצטילסליצילית(, או תרופות אחרות המעלות סיכון 
 לתופעות במערכת העיכול.

אם יש לך היסטוריה של תופעות לוואי במערכת העיכול, 
ך קשיש, עליך לדווח על כל תסמין יוצא במיוחד אם הנ

דופן בבטן )בייחוד דימום במערכת העיכול( במיוחד 
  בתחילת הטיפול.

עליך לנקוט במשנה זהירות אם הנך נוטל תכשיר נוסף 
שמעלה סיכון לכיבים או לדימום, כגון 

קורטיקוסטרואידים במתן דרך הפה, נוגדי קרישה כמו 
ספיגה מחדש של וארפרין, מעכבים סלקטיביים של 

( שמשמשים בין השאר לטיפול SSRIsסרוטונין )
בדיכאון, או תכשירים נוגדי טסיות כמו אספירין )ראה 

סעיף "אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה..." 
 .בהמשך(

אם מתרחש דימום או  066עליך להפסיק ליטול איבופן 
 כיב במערכת העיכול.

עם  למטופלים NSAIDsיש להיזהר במתן תכשירי 
דלקת כיבית של היסטוריה של מחלות במערכת העיכול )

, מחלת קרוהן(, שכן מחלות אלה עלולות המעי הגס
 (.4להחמיר )ראה סעיף 

 השפעות על הלב וכלי דם

נוגדי דלקת / משככי כאבים כמו איבופרופן עלולים 
להיות קשורים בעליה קטנה בסיכון להתקף לב או שבץ 

ובשימוש נים גבוהים מוחי, במיוחד בשימוש במינו
אין לעבור על המנה המומלצת או על משך . ממושך

 הטיפול המומלץ.

 066לפני נטילת איבופן או ברוקח עליך להיוועץ ברופא 
 אם:

  ,כולל אי אתה סובל או סבלת בעבר ממחלת לב
ספיקת לב או תעוקת חזה )כאב חזה(, עברת התקף 
 לב, ניתוח מעקפים, סבלת ממחלת עורקים היקפית

)הפרעות בזרימת דם לרגליים ולכפות הרגליים 
 הנגרמות עקב היצרות או חסימה של עורקים( או

שבץ או -מכל סוג שהוא )כולל מינימשבץ מוחי 
 (.TIA -אירוע מוחי חולף 

 אתה סובל מלחץ  הנך בסיכון למצבים אלו לדוגמא
או דם גבוה, סוכרת או רמות גבוהות של כולסטרול 

ריה של מחלות לב או שבץ אם במשפחתך יש היסטו
 , או אם אתה מעשן.מוחי

 תגובות עוריות

מקרים נדירים מאוד של תגובות ישנם דיווחים של 
עוריות חמורות שכללו אדמומיות ושלפוחיות, חלקן 

ג'ונסון, -קטלניות )דלקת עור קילופית, תסמונת סטיבנס
טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס( בעקבות נטילה של 

NSAIDs (. נראה כי מטופלים בתחילת 4 )ראה סעיף
טיפול נמצאים בסיכון גבוה יותר לתופעות אלו. במרבית 
המקרים, התגובה מתרחשת במהלך החודש הראשון של 

ולהיוועץ  066איבופן הטיפול. עליך להפסיק ליטול 



ברופא מיד בהופעה לראשונה של פריחה עורית, נגעים 
 בריריות או כל סימן אחר לרגישות יתר.

 במהלך אבעבועות רוח. 066ימנע מנטילת איבופן יש לה

יינתן רק לאחר שיקול קפדני על ידי הרופא  066איבופן 
 סיכון:-של יחס תועלת

  אם הנך סובל ממחלת דם מולדת מסוימת )למשל
 פורפיריה(.

 אם הנך סובל ממחלות אוטואימוניות מסוימות 
ומחלת רקמת חיבור )זאבת אדמנתית מערכתית 

 מעורבת(.

 השגחה רפואית מיוחדת:ת נדרש

 .מיד לאחר ניתוחים גדולים 

 אלרגיות )למשל תגובות עוריות אנשים הסובלים מב
, קדחת השחת(, נפיחות אסתמהלתרופות אחרות, 

כרונית של ריריות האף או מחלות נשימה כרוניות 
 היצרות בדרכי הנשימה.ל הגורמות 

 ליקוי בתפקוד הכליה או הכבד.אנשים עם ב 

 שות יתר חריפות )למשל שוק אנפילקטי( תגובות רגי
דווחו לעתים נדירות מאוד. יש להפסיק שימוש 

בהופעת סימנים ראשונים לרגישות  066איבופן ב
  יתר. הצוות הרפואי יעניק טיפול בהתאם לצורך.

 עלול לעכב 066איבופן איבופרופן, החומר הפעיל ב ,
באופן זמני תפקוד של טסיות דם )צימות טסיות(. 

ן על הרופא לנטר באופן צמוד מטופלים עם על כ
  הפרעות קרישה.

, יש לבצע באופן קבוע 066 איבופןבטיפול ארוך טווח ב
, שתן בדיקות של תפקודי כבד, תפקודי כליה וספירת דם

 .ועיניים

עליך לדווח לרופא או לרופא השיניים על נטילת התרופה 
)כולל ניתוח דנטלי( מאחר שהתרופה לפני ניתוחים 

 לולה להגביר את הסיכוי לדימום.ע

עליך לדווח לרופא אם הנך עומד לעבור בדיקות 
מעבדתיות, מאחר שהטיפול עלול להפריע לתוצאות 

 הבדיקה.

במהלך שימוש ממושך במשככי כאבים, עלולים להופיע 
כאבי ראש. אין לטפל בהם על ידי העלאת מינון של 
 התרופה. היוועץ ברופא אם הנך סובל מכאבי ראש

 .066איבופן לעתים קרובות למרות נטילת 

באופן כללי, שימוש רגיל במשככי כאבים, במיוחד שילוב 
של מספר חומרים פעילים, עלול לפגוע בכליות לצמיתות 

ולהעלות את הסיכון לאי ספיקת כליות. )נפרופתיה 
 ממשככי כאבים(.

עלול לגרום לרגישות יתר עם חשיפה לשמש,  066איבופן 
הימנע מחשיפה לשמש ולדאוג להגנה מתאימה על כן יש ל

 )בגדים ארוכים, כובע, משחות הגנה וכו'(

כמו תרופות אחרות שמעכבות סינתזה של פרוסטגלנדין, 
עלול להקשות על כניסה להיריון. ספרי  066איבופן 

לרופא אם הנך מתכננת להיכנס להיריון או אם הנך 
 ה(.מתקשה להיכנס להיריון )ראי סעיף הריון והנק

 שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

איבופן מומלץ להימנע משתיית אלכוהול בזמן נטילה של 
066. 

או יותר משקאות אלכוהוליים ביום, יש  3אם הנך צורך 
להיוועץ ברופא אם ליטול תכשיר זה או להשתמש 

 בתכשיר אחר לשיכוך כאבים או להורדת חום.



 נהיגה ושימוש במכונות

עלולים לגרום לתופעות  066יבופן מינונים גבוהים של א
לוואי המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית כגון 

במקרים בודדים, התופעות עלולות  עייפות וסחרחורת.
להשפיע על זמן התגובה ולפגוע ביכולת לנהוג ולהפעיל 

מכונות. הדבר נכון במיוחד בשילוב עם אלכוהול. לא 
יים בצורה תוכל להגיב לאירועים לא צפויים או פתאומ

מספיק מהירה וממוקדת. במקרה זה, אין לנהוג ברכב! 
אין להפעיל כלים או מכונות! אין לעבוד ללא אחיזה 

 בטוחה!

באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או 
 ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

לאנשים מסוימים תרופה זו עלולה לגרום לנמנום, 
שת בתופעות אלה סחרחורת או טשטוש ראייה. אם ח

לאחר השימוש בתכשיר, עליך להיזהר בנהיגה ברכב או 
 בהפעלת מכונות מסוכנות.

תגובות בין 
 תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם סיימת 
זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח 

-לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי
תרופתיות, -יעילות הנובעים מתגובות בין

המיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: 
רופן, פתרופות אחרות המכילות איבו

סליצילטים )כגון אספירין( ומשככי 
אחרים,  דלקת נוגדי כאבים/מורידי חום

 )כגון דם קרישת נגד פאראצטמול, תרופות
 להורדת משתנים, תרופות וורפרין, הפרין(,

 (, קפטופרילאו  בטא חוסמי )כגון דם לחץ
 , ליתיום, דיגוקסין )למחלות לב(, פרובנציד

מתוטרקסט )לטיפול בעיקר , סטרואידים
במחלות ממאירות, ספחת ודלקת מפרקים 

)לדיכוי מערכת  ציקלוספורין שגרונית(,
אנטיביוטיקות מקבוצת החיסון(, 

או  הקווינולונים )כגון ציפרופלוקסצין(
 -מיפפריסטון  אמינוגליקוזידים,המקבוצת  

ימים שקדמו לנטילת  12אם נלקח בתוך 
תרופות לטיפול בסוכרת )יתכן (, תרופה זאת

מגביר את הפעילות של תרופות  066איבופן ש
חומצה  אלו ויהיה צורך לשנות את המינון(,

 ולפרואית )לאפילפסיה ועוויתות בעיקר(,
בילובה )יתכן ששימוש עם איבופרופן -גינקו

כולכיצין )יתכן (, מגביר את הסיכון לדימום
מוש בו זמנית יגרום לסיכון מוגבר לכיבים ששי

תרופות מקבוצת  או דימום במערכת העיכול(,
( SSRIsמעכבי ספיגת סרוטונין סלקטיביים )
 .)לטיפול בבעיות נפשיות כגון דיכאון(

 
  

 
 

לקחת לאחרונה תרופות אחרות אם אם אתה לוקח או 
כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך 

עלול להשפיע או  066איבופן מכיוון ש, לרוקחלרופא או 
 להיות מושפע מתרופות אחרות. במיוחד אם אתה לוקח:

  תרופות אחרות המכילות איבופרופן, סליצילטים
ומשככי כאבים/מורידי חום נוגדי דלקת אחרים, 

 פאראצטמול.

 ה )תרופות לדילול דם / למניעת קרישת רישק נוגדי
 (.טיקלופידיןין, הפררפרין, או מו אספירין,כדם 

  מעכבי אנזים תרופות להורדת לחץ דם גבוה )כגון
כמו קפטופריל, חוסמי  ACEהמהפך אנגיוטנסין 

 IIכמו אטנולול, חוסמי רצפטור אנגיוטנסין בטא 
 (.כמו לוסרטן

  ,)פניטואין )לטיפול דיגוקסין )לטיפול במחלות לב
 –או ליתיום )לטיפול בהפרעות נפשיות(  בפרכוסים(

 066איבופן כל אחת מהתרופות האלה עם  שילוב
עלול לגרום לעלייה בריכוזן בדם. יש צורך במעקב 

אחר רמות בדם של ליתיום. מומלץ לבצע מעקב 
 אחר רמות בדם של דיגוקסין ופניטואין.

 600איבופן  . -משתנים או תרופות להורדת לחץ דם 
 .התרופות הללו עלול להפחית את ההשפעה של

 .  מעכביACE  לטיפול באי ספיקת לב ולחץ דם(
 עלול להפחית את ההשפעה של 600איבופן  גבוה(.

בשימוש בו זמני, הסיכון לאי  תרפות אלו. כמו כן,
 ספיקת כליות פתאומית עלול לעלות.

  שימוש בו זמני של איבופן משתנים משמרי אשלגן
 עלול לגרום לעליה ברמות אשלגן בדם.600

 חרים מקבוצת נוגדי דלקת ומשככי כאבים א
NSAIDs שימוש  -וגלוקוקורטיקוסטרואידים

מעלה את הסיכון לכיב  600בו זמני של איבופן 
 או דימום במערכת העיכול.

 נוגדי טסיות ( ונוגדי דיכאון מסוימיםSSRIs )
עלולים להעלות את הסיכון לדימום במערכת 

 העיכול.

 24בתוך  066איבופן  נטילת -מתוטרקסאט 
מתוטרקסאט  נטילה של שעות לפני או אחרי

 ספחת, ממאירות במחלות בעיקר)לטיפול 
עלול לגרום לעליה  (שגרונית מפרקים ודלקת

בריכוז של מתוטרקסאט ולעליה בתופעות 
  .הלוואי



 שתלים דחיית למניעת תרופה) ציקלוספורין 
נטילה בו זמנית עם תכשירי  -(בשיגרון ולטיפול

NSAIDs  מסוימים מעלה את הסיכון להשפעה
מזיקה של ציקלוספרין על הכליות. לא ניתן 

לשלול את ההשפעה בשילוב של ציקלוספורין 
 ואיבופרופן.

  תכשירים רפואיים המכילים פרובנציד או
 הפרשהסולפינפירזון )לטיפול בשיגדון( עלולים לעכב 

של איבופרופן. הדבר עלול לגרום להצטברות  פינוי
 ואי.בגוף ולעלייה בתופעות הלו 066איבופן של 

 נוגדי קרישה כמו וארפרין- NSAIDs  עלולים
נוגדת הקרישה של להעלות את ההשפעה 

תרופות אלו. בשימוש בו זמני מומלץ לנטר את 
 הקרישה. תפקודי

  סולפונילאוריאה )תרופה להורדת רמות סוכר
מחקרים קליניים הראו תגובה בין  -בדם(

NSAIDs תרופה זו. מומלץ לעקוב אחר  לבין
בדם בטיפול בו זמני כאמצעי רמות סוכר 

זהירות, למרות שטרם דווח על מקרה של 
 תגובה בין איבופרופן לסולפונילאוריאה.

  טקרולימוס: יש עליה בסיכון של רעילות לכליות
 בנטילה של איבופרופן עם טקרולימוס.

  זידובודין: ישנן עדויות של עליה בסיכון לדימום
 HIVבמפרקים ולשטפי דם בחולי המופיליה עם 

חיובי המקבלים טיפול בו זמני של זידובודין 
 ואיבופרופן.

  אנטיביוטיקות מקבוצת הקווינולונים )כגון
 או מקבוצת האמינוגליקוזידים. ציפרופלוקסצין(

  ימים שקדמו  12)אם נלקח בתוך מיפפריסטון
אין ליטול תרופות  לנטילת תרופה זאת(.

ימים לאחר  8-12 במשך  NSAIDS-ממשפחת ה
מיפפרסטון, כיוון שתרופות אלו עלולות  נטילת

 מיפפריסטוןלהפחית את ההשפעה של 

  

 סטרואידים 

  מגביר  600תרופות לטיפול בסוכרת )יתכן שאיבופן
את הפעילות של תרופות אלו ויהיה צורך לשנות את 

 המינון(.

 .)חומצה ולפרואית )לאפילפסיה ועוויתות בעיקר 

  מגביר את גינקו בילובה )יתכן ששימוש בו זמנית
 הסיכון לדימום(.

  כולכיצין )יתכן ששימוש בו זמנית יגרום לסיכון
 מוגבר לכיבים או דימום במערכת העיכול(.

תרופות נוספות עלולות להשפיע או להיות מושפעות 
. על כן עליך להיוועץ ברופא טרם נטילה של 066איבופן מ

 נוספות. יחד עם תרופות 066איבופן 

 ן והנקההיריו  הריון והנקה:

לפני נטילת התרופה, היוועצי ברופא או ברוקח אם הנך 
, מתכננת להיכנס להיריון חושבת שהנך בהיריוןבהיריון, 

 או מניקה.

 היריון

איבופן היוועצי ברופא אם נכנסת להיריון בזמן טיפול ב



עלייך להיוועץ ברופא בטרם נטילת איבופרופן  .066
ש האחרון של בשליש הראשון והשני של ההיריון. בשלי

עקב עלייה בסיכון  066איבופן ההיריון אין ליטול 
 לסיבוכים לאם ולתינוק.

 הנקה

החומר הפעיל איבופרופן וחומרי הפירוק שלו עוברים 
לחלב אם בריכוזים נמוכים בלבד. מאחר שלא ידוע על 

, בדרך כלל אין צורך הופעת תופעות לוואי בתינוק
ח באיבופרופן. עם טוו-להפסיק להניק במהלך טיפול קצר

זאת, אם יש צורך בטיפול לטווח ארוך או במינונים 
 גבוהים, יש לשקול הפסקת הנקה מוקדמת.

כיצד תשתמש 
 בתרופה:

 ... 

חזקה או  066איבופן היוועץ ברופא אם ההשפעה של 
 חלשה מדי לדעתך.

 בטעות מינון גבוה יותר: נטלת אם

מערכת תסמינים אפשריים של מינון יתר הם הפרעות ב
העצבים המרכזית כמו כאבי ראש, סחרחורת, נמנום 

)בילדים גם פרכוסים( כמו כן כאבי בטן,  ואיבוד הכרה
בחילה והקאה. בנוסף, יתכן דימום במערכת העיכול 

והפרעות בכבד או בכליות. נפילה בלחץ דם, נשימה 
מופחתת )דיכוי נשימה( וצבע כחול בעור וברקמות 

 להופיע. הריריות )כחלון( עלולים 

 לא קיימת תרופת נגד ספציפית.

... 

 התרופה, בזמן של הרצויה לפעילות בנוסף תופעות לוואי:
 וואיל תופעות להופיע עלולות בה השימוש

שלשול, נמנום, סחרחורת, כאב ראש, כגון: 
רגישות העור לשמש, עייפות. במקרים נדירים 
דווח על דקרור בידיים או ברגליים, צלצולים 

באוזניים, שינויים במצב הרוח ובלבול. אם 
תופעות אלו מטרידות או נמשכות במשך יותר 

 מימים ספורים, יש לפנות לרופא.
: סימני מיוחדת תופעות המחייבות התייחסות

אלרגיה, כגון: פריחה עורית, גרד, נפיחות 
פנים, דפיקות לב או דופק מהירים לא סדירים, 
לחץ בחזה, צפצופים, קוצר נשימה, החמרה של 

אסתמה, עילפון, הלם )אנפילקסיס(; הפרעות 
בראייה או בשמיעה, ראיית/שמיעת דברים 

מוזרים; אולקוס, כאבים, עוויתות או תחושת 
בבטן, כאב בחזה, קשיי עיכול, תחושת  שריפה

חולי, בחילה, צרבת, הקאות, צואה דמית או 
ע משקע קפה; בשחורה, הקאה דמית או בצ

כגון נפיחות ברגליים(; ) בצקת, צבירת נוזלים
סימפטומים של דלקת קרום המוח )כגון: כאבי 

סבילות לאור -ראש, חום, צוואר נוקשה ואי
השדרה: יש בהיר(; צפידות, כאבים בעמוד 

 להפסיק הטיפול ולפנות לרופא מיד!
יש דיווחים נדירים של קילוף עור; בעיות כבד, 

הצהבת העיניים ו/או העור; בעיות במערכת 
הדם, חבורות; בעיות בכליות; כאב גרון חזק 

עם חום גבוה: יש להפסיק הטיפול ולפנות 
לרופא מיד! בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה 

ון זה, או אם חל לבע וינתופעות לוואי שלא צו
שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם 

 הרופא מיד.
 

עלול לגרום  066איבופן כמו בכל תרופה, השימוש ב
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא 

רשימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מאף אחת 
אם אתה מבחין בכל אחת מתופעות הלוואי הבאות,  מהן.

 וועץ ברופא, על מנת שיחליט כיצד לפעול.הי

 תופעות הלוואי מסווגות על פי השכיחויות הבאות:
 שכיחות מאוד: מופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה.

 .100משתמשים מתוך  1-10-שכיחות: מופיעות ב
 .1,000משתמשים מתוך  1-10-אינן שכיחות: מופיעות ב

 10,000משתמשים מתוך  1-10-נדירות: מופיעות ב
נדירות מאוד: מופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 

10,000. 
 שכיחות לא ידועה: תופעות ששכיחותן טרם נקבעה.

 

 תופעות לוואי אפשריות:

תופעות הלוואי הבאות תלויות בעיקר במינון ויכולות 
 להשתנות ממטופל למטופל. יש לקחת זאת בחשבון.

יכול. תופעות הלוואי הנפוצות ביותר מקורן במערכת הע
כיב, התנקבות או דימום, לעתים קטלני, במערכת 

(. 2העיכול, בעיקר בקשישים עלול להתרחש )ראה סעיף 
בחילה, הקאה, שלשול, גזים, דווחו תופעות לוואי של 

עצירות, בעיות בעיכול, כאבי בטן, צואה שחורה, הקאת 
דלקת של המעי דם, דלקת כיבית בחלל הפה, החמרה של 

לה. בעקבות הנטי( 2ומחלת קרוהן )ראה סעיף הגס 
דלקת בקיבה. מקרים של לעתים שכיחות פחות, דווח 

הסיכון של דימום במערכת העיכול תלוי בעיקר במינון 
 ובמשך הטיפול.

בצקת, לחץ דם גבוה ואי ספיקת לב דווחו בהקשר של 
 .NSAIDs-טיפול ב

עלולים להיות  066איבופן תכשירים רפואיים כמו 
 חי.קשורים בעליה קטנה בסיכון להתקפי לב או לשבץ מו

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם 
 מופיעות תופעות הלוואי הבאות:

  ,הפרעה בייצור תאי דם )אנמיה, לויקופניה
-תרומבוציטופניה, פנציטופניה, אגרנולוציטוזיס(



חום . סימנים מוקדמים יכולים להיות: נדיר מאד
, נגעים שטחיים בחלל הפה, חזק, כאב גרון גבוה

ויי שפעת, תשישות חמורה, דימום באף תסמינים דמ
 ודימום בעור.

במקרים אלה אין ליטול משככי כאבים או תרופות 
 להורדת חום על דעת עצמך.

טווח, יש לבצע בדיקות ספירת דם -בטיפול ארוך
 שגרתיות.

  כאב חזק ברום הבטן, הקאת דם או בצבע משקע
  .קשיי עיכולקפה, דם בצואה ו/או צואה שחורה, 

 אצירת  -אינן שכיחות-הפרעות במערכת הכליות
ברקמות עם  )כגון נפיחות ברגליים( מוגברתנוזלים 

במטופלים עם לחץ דם  היווצרות בצקת, במיוחד
 תסמונת נפרוטית, גבוה או פגיעה בתפקוד הכלייתי

(, ועודף חלבון בשתןבצקת,  –)אצירת מים בגוף 
רקמתית בכליות, יתכן שתלווה -הפרעה דלקתית בין

 באי ספיקת כליות חריפה.

: נגעים ברקמת הכליה ועליה ברמת ירות מאודנד
, אצירת מים ירידה במתן שתן. חומצה אורית בדם

עלולים להיות בגוף )בצקת(, ותחושת חולי כללית 
תסמינים ראשונים להפרעה בכליות ואף לאי ספיקת 

 כליות.

 תגובות עוריות חמורות  -הפרעות במערכת החיסון
יש דיווחים נדירים של כמו פריחה עם אדמומיות 

ושלפוחיות )כגון תסמונת סטיבנס ילוף עור ק
 .נדיר מאד-ג'ונסון, טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס(

  תגובות של רגישות יתר עם פריחה עורית, גרד בעור
אינן -והתקפי אסתמה )תתכן גם נפילה בלחץ דם(

  .שכיחות

  תגובות כלליות חמורות של רגישות יתר. הן עלולות
שון ובגרון עם היצרות בללהתבטא בנפיחות בפנים, 

, ולא סדיר, דופק מהיר בדרכי הנשימה, קשיי נשימה
נשימה, החמרה של , קוצר צפצופיםלחץ בחזה, 

ואף שוק )הלם(  נפילה בלחץ דם, , עילפוןאסתמה
 נדיר מאד. -מסוכן

בהופעת כל אחד מהסימנים האלה, אשר עלולים 
להופיע כבר בנטילה הראשונה של התרופה, דרוש 

 .  טיפול רפואי מיידי

בשמיעה,  הפרעותראיית /שמיעת דברים מוזרים, 
עוויתות או תחושת שריפה בבטן, כאב בחזה, 

צפידות, כאבים בעמוד השדרה, הצהבת העיניים 
 ו/או העור; חבורות; בעיות בכליות.

בהופעה או החמרה של סימני יש לפנות לרופא מיד 
)כמו אדמומיות, נפיחות, התחממות יתר, כאב, זיהום 
 חום(.

 

 תופעות לוואי נוספות:

  

 :תופעות לוואי בלב 

בצקת )אצירת נוזלים(, אי הלמות לב,  :נדירות מאוד
 ספיקת לב, אוטם שריר הלב.

 :תופעות לוואי במערכת העצבים 

 : הפרעות במערכת העצבים המרכזית כגוןשכיחות
נדודי שינה, עירור יתר, כאבי ראש, סחרחורת, 



 או עייפות. רגזנות

 לוואי בעיניים: תופעות 

 הפרעות בראייה. :שאינן שכיחות

  במערכת השמיעה: הפרעותתופעות לוואי 

 .צלצולים באוזניים )טיניטוס( :נדירות מאוד

  במערכת העיכול: הפרעותתופעות לוואי 

צרבת,  תלונות במערכת העיכול כמו: שכיחות מאוד
 גזים, שלשול, עצירותכאבי בטן, בחילה, הקאה, 

העיכול התחתונה אשר במקרים  ודימום במערכת
 .יוצאי דופן עלול לגרום לאנמיה

יתכן עם כיב במערכת העיכול )כיב פפטי(,  :שכיחות
דימום והתנקבות. דלקת כיבית בחלל הפה, החמרה 

או מחלת  דלקת כיבית של המעי הגסמצבי של 
 קרוהן.

 דלקת בקיבה. שאינן שכיחות:

בלבלב, היווצרות של או דלקת בוושט  נדירות מאוד:
 .קרומית במעי הדק והגס היצרות

  עור וברקמה תת עורית:תופעות לוואי 

 : נשירת שיערנדירות מאוד

היו מקרים יוצאי דופן של זיהום חמור בעור 
וסיבוכים ברקמות רכות במהלך מחלת אבעבועות 

 רוח.

 רגישות העור לשמש.

 :זיהומים ומחלות טפיליות 

: קיים קשר בין טיפול מערכתי נדירות מאוד
( 066איבופן מסוימים )כולל  NSAIDs-ב )סיסטמי(

והחמרה של דלקות זיהומיות )למשל התפתחות של 
 דלקת חיתולית נמקית(.

)נדיר תסמינים של דלקת קרום מוח לא זיהומית 
כמו כאב ראש חזק, תסמינים יכולים להיות  -מאד(

אי בחילה, הקאה, חום, צוואר נוקשה או 
מטופלים , אי סבילות לאור בהיר. התמצאות

וימות )כמו הסובלים ממחלות אוטואימוניות מס
זאבת אדמנתית מערכתית, מחלת רקמת חיבור 

 מעורבת( נמצאים בסיכון גבוה יותר.

  :תופעות לוואי בכלי הדם 

 : לחץ דם גבוה )יתר לחץ דם עורקי(.נדירות מאוד

 :תופעות לוואי בכבד ובכיס מרה 

נזק לכבד, בעיקר הפרעה בכבד,  :נדירות מאוד
ת חריפה טווח, אי ספיקת כבד, דלק-בטיפול ארוך

 בכבד )הפטיטיס(.

טווח, יש לבדוק מדדי כבד באופן -בטיפול ארוך
 קבוע.

  :תופעות לוואי פסיכיאטריות 

 .: תגובות פסיכוטיות, דיכאוןנדירות מאוד

 


