
  " 2015באוגוסט  "פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

  
  

  - 1986 ו"התשמ )תכשירים ( הרוקחים תקנות לפי לצרכן עלון
  רופא מרשם ללא משווקת התרופה

 
 איקון

  עיניים טיפות
  משמר חומר ללא סטרילית תמיסה

 
 :פעיל חומר

    
Sodium Hyaluronate 0.15 mg/ml  

  
 "נוסף מידע: "6 סעיף ראה :פעילים בלתי חומרים

  
  

 מידע מכיל זה עלון .בתרופה תשתמש בטרם סופו עד העלון את בעיון קרא
   .התרופה על תמציתי

  הרוקח אל או הרופא אל פנה ,נוספות שאלות לך יש אם
  

. נכונה בצורה בה להשתמש עליך). 18 גיל מעל(  למבוגרים מיועדת התרופה
 התסמינים באם לרופא לפנות עליך. נוסף למידע זקוק הנך אם ברוקח היוועץ

  .מחמירים היבשות העיניים של) סימפטומים(
  

 ?התרופה מיועדת למה .1
  .( תסמונת העין היבשה)  יבשות עיניים בתסמיני לטיפול מיועדת איקון 

  ינייםלע סיכה תכשירי :תרפויטית קבוצה
  

  בתרופה שימוש לפני .2
 

 :באיקון להשתמש אין
 אשר הנוספים מהמרכיבים אחד לכל או הפעיל לחומר) אלרגי( רגיש אתה אם

  .התרופה מכילה
 למשל( העין של פנימית או חיצונית לדלקת מוגבר סיכון קיים בהם במצבים

  .)לדלקת נטייה יש למטופל כאשר או עיניים  ניתוח אחרי
    18במטופלים מתחת לגיל 

  
  בתרופה לשימוש הנוגעות מיוחדות אזהרות

  
 



 מליקוי בעבר סבלת או סובל הינך אם לרופא ספר , באיקון הטיפול לפני
  ).גלאוקומה כגון(  העיניים בתפקוד

  
  .שלו המדידה על או עיני התוך הלחץ על איקון של השפעה קיימת האם ידוע לא
  

 ללא תרופות כולל אחרות תרופות ,לאחרונה לקחת אם או , לוקח אתה אם
 מטופל הנך אם  .לרוקח או לרופא כך על ספר ,תזונה ותוספי מרשם

טיפות עיניים לפני הזלפת  דקות 5להמתין לפחות  יש, לעיניים נוספות בתרופות
 עדשות מרכיב הנך אם. ניטלת אשר האחרונה התרופה להיות איקון על .אייקון

 30ן לפחות יהמתלו אייקון  עינייםהלפני השימוש בטיפות  להסירן יש, מגע
  דקות לפני הרכבת העדשות מחדש.

  
  
  

  והנקה הריון
בטיחות השימוש  אך, מהשימוש כתוצאה סיכון שום הודגם לא רביה במחקרי

    בטיפות אייקון במהלך ההיריון לא נבדקה.
 בתרופה להשתמש ניתן,  בלבד פיזיקלית השפעה העין על משפיע ואיקון היות

  .והנקה הריון בעת זו
  

  במכונות ושימוש נהיגה
 התרופה מתן לאחר מיד זמני ראייה לטשטוש לגרום עלול בתרופה השימוש

 פעילות ובכל מסוכנות מכונות בהפעלת ,ברכב בנהיגה זהירות מחייב כן ועל
  .תקינה ראייה המחייבת

 
 
  

 ?בתרופה תשתמש כיצד .3
 

  .בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם לבדוק עליך
 טיפה -בעיניים היובש דרגת לפי :מהרופא אחרת הוראה בהעדר מקובל מינון
   .ביום פעמים  4-8, אחת

 
  המומלצת המנה על לעבור אין
  .בעיניים לשימוש! לבלוע לא
  

  :השימוש אופן
  .ידך את היטב רחץ

 בשקיות העטופים פעמיים חד בקבוקונים של רצועות מכילה התכשיר אריזת
 החד הבקבוקונים רצועת את מתוכה והוצא אלומיניום שקית פתח. אלומיניום



 ידי על ולא הבקבוקון סיבוב באמצעות  מהרצועה אחד  בקבוקון הפרד. פעמיים
  ).מטה 1' מס ציור ראה( משיכתו
 2' מס ציור ראה( העליון חלקו את לסובב יש, פעמי החד בקבוקון לפתיחת

  .המכל מכסה את שמור). מטה
 והרחק מעלה כלפי הבט, מיטה על שכב או לאחור מעט ראשך את הטה, כעת
 לתוך אחת טיפה טפטף. האצבע בעזרת מהעין התחתון העפעף את מעט

 של התחתון הקצה על קל לחץ ידי על הלחמית שק של התחתון החלק
 מגע מכל להימנע יש  התמיסה זיהום למניעת).מטה 3' מס ציור ראה(הבקבוקון 

  .העין או האצבע כולל כלשהו משטח עם הטפטוף פיית של
  ).4' מס ציור ראה( הבקבוקון מכסה באמצעות המכל את סגור
  . דקות מספר למשך קלות העיניים את עצום

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אין .הבקבוקון של הפלסטיק אריזת נפגמה לא עוד כל סטרילי הינו התכשיר
 .פגומה אריזה בעל בתכשיר להשתמש

 .שעות 12 במשך חוזר ולשימוש חוזרת לסגירה ניתן בקבוקון כל
  ופתיחת לאחר שעות 12 -מ יותר  בבקבוקון להשתמש אין

 .לאדם מאדם  אותו להעביר ואין לראשונה
  .המגע עדשות סוגי כל עם לשימוש ניתן

  
  מהנדרש יותר גדולה בכמות בטעות השתמשת אם
  .באיקון מטיפול כתוצאה יתר מינון של תופעות על דווח לא כה עד
  

  באיקון להשתמש שכחת אם
  .כפולה מנה ליטול אין ,הדרוש בזמן זו תרופה ליטול שכחת אם

  
 .תרופה נוטל שהינך פעם בכל והמנה התווית בדוק !בחושך תרופות ליטול אין

  .להם זקוק הינך אם משקפיים הרכב
  

  .ברוקח או ברופא היוועץ ,בתרופה לשימוש בנוגע נוספות שאלות לך יש אם
  

 לוואי תופעות .4
 בחלק לוואי לתופעות לגרום עלול באיקון השימוש, תרופה בכל כמו

  . מהמשתמשים



  תופעות להופיע עלולות באיקון  השימוש בזמן
 תקופת לאחר .קצר לזמן ראיה טשטוש או בעין צריבה הרגשת :כגון לוואי

 .כלל בדרך חולפות אלו תופעות ,לתכשיר קצרה הסתגלות
 אתה כאשר או מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם ,לוואי תופעת הופיעה אם

   .הרופא עם להתייעץ עליך, בעלון  צוינה שלא לוואי מתופעת סובל
  

 דיווח תופעות לוואי

   באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא:  על תופעות לוואי למשרד הבריאות  יתן לדווח 

http://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Advers
EffectMedic%40moh.health.gov.il  

 
  

 ?התרופה את לאחסן איך .5
 

 מחוץ סגור במקום לשמור יש אחרת תרופה וכל זו תרופה !הרעלה מנע -
 תגרום אל .הרעלה תמנע כך ידי ועל תינוקות או/ו ילדים של ידם להישג

 .מהרופא מפורשת הוראה ללא להקאה
 

 על המופיע (exp. Date) התפוגה תאריך אחרי בתרופה להשתמש אין -
 של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך .תווית / החיצונית האריזה גבי

 .חודש אותו
  

  :אחסון תנאי -
  .צלזיוס מעלות 25 מ הנמוכה בטמפרטורה לאחסן יש-

 החיצונית האריזה ובתוך הפנימיות בשקיות הבקבוקונים את לשמור יש-
  .אור מפני התכולה על להגן בכדי, המקורית

. שעות 12 תוך בו להשתמש ניתן, פעמי חד בקבוקון של פתיחה לאחר-
  .בקבוקון ה את להשליך יש מכן לאחר

בקבוקונים ב להשתמש ניתן -הפנימית האלומיניום שקית פתיחה לאחר -
  .להשליכם יש מכן ולאחר -בלבד שבועות 4 תוך הסגורים

  
  נוסף מידע .6

  
  : גם מכילה התרופה הפעיל החומר על נוסף  -

 
Water for Injection , Glycerol, Carbomer 

981                                                                              
  משמר חומר מכיל אינו התכשיר

  



 ?האריזה תוכן ומה התרופה נראית כיצד -
 בשקיות הארוזים פעמיים חד בקבוקונים 30 או 20 מכילה האריזה

  .משווקים האריזות גדלי כל ולא יתכן. פנימיות אלומיניום
  

, מושב גימזו, 84פארמידאס ישראל, רח' הגפן : וכתובתו הרישום בעל -
7313000 

 
 : וכתובתו היצרן שם -

PHARMA STULLN GmBH 
   WERKSSTRASSE 3, STULLN 92551,  GERMANY .  
 

 08.2015 :בתאריך הבריאות משרד י"ע ואושר נבדק זה עלון -
 : הבריאות במשרד הממלכתי התרופות בפנקס התרופה רישום מספר -

116-76-29346-00  
 

  
  
  

 ,זאת אף על .זכר בלשון נוסח זה עלון ,הקריאה ולהקלת הפשטות לשם
 .המינים שני לבני מיועדת התרופה

 


