
ڤي-دالجين نقاط لالخذ عن طريق الفم
Dipyrone 500 mg  :التركيب: كل 1 مل )20 نقطة( يحوي

لقائمة المواد الغير فعالة في المستحضر انظر الفقرة 6 - "معلومات اضافية".
معلومات  النشرة  هذه  تحوي  الدواء:  استعمالك  قبل  نهايتها  حتى  بتمعن  النشرة  اقرأ 

موجزة عن الدواء.
اذا كانت لديك اسئلة اخرى، توجه الى الطبيب او الصيدلي.

هذا الدواء ُيسوق بدون وصفة طبيب. عليك تناول الدواء بالطريقة الصحيحة.
هذه النقاط غير مخصصة الطفال يزنون اقل من 5 كغم. استشر الصيدلي اذا كنت بحاجة 

لمعلومات اخرى.
يجب عليك التوجه الى الطبيب اذا استمرت الحرارة المرتفعة الكثر من 3 ايام او اذا استمرت 
االوجاع الكثر من 7 ايام بالرغم من استعمال الدواء. الخطر للتعرض لألجرنولوتسيتوزيس 

)ندرة المحببات( يزيد اذا استمر العالج لفترة تزيد عن 7 ايام. )انظر فقرة أعراض جانبية(.
نقاط ڤي-دالجين تحوي مادة فعالة تتبع لمجموعة الفيرازولين.

1. لماذا هذا الدواء؟
االسنان  الرأس،  آالم  مثل  القوية  حتى  المتوسطة  اآلالم  لتسكين  مخصص  الدواء  هذا 
وآالم الدورة الشهرية ولتخفيض الحرارة المرتفعة التي لم تنخفض لطرق عالج اخرى.

2. قبل استعمال الدواء:
ُيمنع استعمال الدواء اذا كنت:

 ُيمنع االستعمال اذا كنت حامالً او مرضعة.	 
 ُيمنع االستعمال اذا كانت هناك حساسية للمادة الفعالة ديفيرون )ميتاميزول(، بروبيبنازون، 	 

فينازون، فنيلبوتازون او الحد مركبات الدواء الغير فعالة.
 ُيمنع استعمال هذا الدواء مع االمراض البسيطة.	 
 ال تستعمل هذا الدواء اذا كان معلوم لدية عن نقص في انزيم G6PD )"حساسية لفول"(.	 
 ُيمنع االستعمال اذا كنت تعاني كم خلل في جهاز الدم.	 
الحادة )مرض وراثي 	  الكبدية  البورفيريا  تعاني من مرض  اذا كنت  الدواء  استعمال  ُيمنع   

الذي به يتم انتاج زائد وتجمع للبورفيرين، التي تسبب اضطرابات في الجهاز العصبي مثال(.
 ُيمنع استعمال الدواء اذا كان هناك قمع لنخاع العظام )بعد العالج الكيميائي مثال(.	 

تحذيرات خاصة تخص استعمال الدواء:
يجب ابالغ الطبيب قبل بداية العالج اذا كنت تعاني او اذا عانيت في الماضي من:

 الميول الى حساسية زائدة لمسكنات اآلالم واالدوية لعالج التهابات المفاصل والدوية اخرى.	 
 أعراض الحساسية: في مثل هذه الحاالت، من مخاطر زيادة  Anaphylactic صدمة الحساسية 	 

)انظر فقرة االعراض الجانبية(.
مادة 	  للطعام، مشروبات روحية، حيوانات،  الحساسية: مثل حساسية  تعاني من  اذا كنت   

الجلدي  الطفح  او  )الربو(  االستما  ادوية مختلفة، حساسية تسبب  الشعر،  حافظة، صبغات 
المزمن )urticaria( - يجب تناول ڤي-دالجين باشراف الطبيب فقط.

וי-דלגין טיפות למתן דרך הפה
Dipyrone 500 mg :הרכב: כל 1 מ"ל )20 טיפות( מכיל

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר ראה סעיף 6 – "מידע נוסף".
מכיל  זה  עלון  סופו בטרם תשתמש בתרופה.  עד  בעיון את העלון  קרא 

מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. עליך ליטול התרופה בצורה נכונה.
הטיפות אינן מיועדות לתינוקות במשקל נמוך מ- 5 ק"ג. היוועץ ברוקח 

אם הינך זקוק למידע נוסף.
עליך לפנות לרופא באם החום נמשך יותר מ-3 ימים או הכאבים נמשכים 
יותר מ- 7 ימים למרות השימוש בתרופה. הסיכון לאגרנולוציטוזיס עולה אם 

הטיפול נמשך מעבר ל- 7 ימים. )ראה סעיף תופעות לוואי(.
טיפות וי-דלגין מכילות חומר פעיל השייך למשפחת הפיראזולינים.

1. למה מיועדת התרופה?
ראש,  כאבי  כגון  חזקים  עד  בינוניים  כאבים  לשיכוך  מיועדת  התרופה 
שיניים, כאבי וסת ולהורדת חום גבוה שאינו מגיב לאמצעי טיפול אחרים.

2. לפני השימוש בתרופה
אין להשתמש בתכשיר אם:

• אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה.
דיפירון  הפעיל  לחומר  רגישות  ידועה  אם  זו  בתרופה  להשתמש  אין   •
)מטאמיזול(, פרופיפנאזון, פנאזון, פנילבוטאזון או לאחד ממרכיביה הבלתי 

פעילים של התרופה.
• אין להשתמש בתרופה זו למיחושים קלים.

• אל תשתמש בתרופה זו אם ידוע לך על חוסר באנזים G6PD )"רגישות 
לפול"(.

• אין להשתמש אם הינך סובל מליקוי במערכת הדם.
חריפה  כבדית  מפורפיריה  סובל  הינך  אם  זו  בתרופה  להשתמש  אין   •
)מחלה תורשתית בה קיים ייצור מוגבר והצטברות של פורפירין, הגורמים 

להפרעות למשל במערכת העצבים(.
)כגון לאחר טיפול  דיכוי של מח העצם  קיים  אין להשתמש בתרופה אם   •

כמותרפי(.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

יש לדווח לרופא לפני התחלת הטיפול אם הינך סובל או סבלת בעבר מ:
פרקים  בדלקות  לטיפול  ותרופות  כאבים  למשככי  יתר  לרגישות  נטיה   •

ולתרופות אחרות.
• תסמינים הקשורים לאלרגיה: במצבים כאלה, הסיכון לשוק אנאפילאקטי 

עולה )ראה סעיף תופעות לוואי(.
• אם הינך סובל מנטיה לאלרגיות: כגון אלרגיה למזון, משקאות אלכוהולים, 
בע"ח, חומר משמר, צבעי שיער, תרופות שונות, אלרגיה הגורמת לאסטמה 
או פריחה כרונית בעור )urticaria(- יש ליטול וי-דלגין רק בהשגחה רפואית.

• ליקויים בתיפקוד הכבד, הכליה, מערכת הדם )כגון קרישה או אנמיה(.
• אם אתה סובל ממחלות שנלווית אליהן ירידה בכדוריות דם לבנות.

של  כרוניים  מזיהומים  או  )אסטמה(  הסימפונות  מגנחת  סובל  אתה  אם   •
דרכי הנשימה.

אזהרות: דיפירון עלול לגרום לתופעות נדירות אך מסכנות חיים של שוק 
אנאפילקטי ו/או אגרנולוציטוזיס. )ראה תופעות לוואי(.

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ 
ברופא.

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

)מיעוט  ללויקופניה  נדירות  לעיתים  לגרום  עלולה  זו  לתרופה  יתר  רגישות 
או  לדימומים(  בנטיה  בעליה  )מתבטאת  טרומבוציטופניה  לבנים(,  דם  תאי 
זו  תגובה  ושוק.  לבנות(  דם  בכדוריות  טוקסית  )פגיעה  לאגרנולוציטוזיס 
בחלל  ודלקות  בליעה  קשיי  גרון,  כאב  צמרמורות,  גבוה,  בחום  מתבטאת 
העלולים  הנ"ל,  הסימנים  אחד  הופעת  עם  המין.  באברי  או  באף,  הפה, 
מיד  להפסיק  יש  התרופה,  נטילת  לאחר  הראשונה  בשעה  כבר  להופיע 
נטילת התרופה ולהיוועץ עם הרופא. בהיוועצך ברופא, יש להודיעו אם נטלת 

תרופה אחרת בו-זמנית עם וי-דלגין.
מקום  אין  זו  בתופעה  חומצי.  בשתן  אדום  לצבע  לגרום  עלולה  זו  תרופה 

לדאגה.
כולל  אחרות  תרופות  לאחרונה  נטלת  אם  או  לוקח,  אתה  אם 
תרופות ללא מרשם ותוספי מזון וויטמינים, ספר על כך לרופא 
או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם הינך נוטל 
תרופה מהקבוצה הבאה או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה:

• תרופות נגד דלקת שאינן סטרואידיות )NSAIDS( כגון אספירין.
• תרופות נגד קרישת דם )וורפרין(.

• ציקלוספורין )להשתלות(- תיתכן ירידה ברמת ציקלוספורין.
• כלורפרומזין )תרופה אנטי-פסיכוטית(.

שימוש בוי-דלגין ומזון: יש ליטול התרופה עם כוס מים, ניתן ליטול לפני 
או אחרי ארוחה.

הריון: אין להשתמש בתרופה אם הינך בהריון.
הנקה: אין להניק בזמן הטיפול עם תרופה זו.

שימוש בילדים: תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות במשקל נמוך מ- 5 ק"ג.
לפגום  עלול  מהמומלץ  גבוהים  במינונים  זו  בתרופה  השימוש  נהיגה: 
להימנע  יש  כן  ועל  מכונות  ולהפעיל  לנהוג  ביכולת  התגובה,  במהירות 
הסיכון  עירנות,  המחייבת  פעילות  ובכל  מכונות  הפעלת  ברכב,  מנהיגה 

עולה אם התרופה נלקחת בשילוב עם אלכוהול.

3. כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש בתרופה לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא 

או הרוקח אם אינך בטוח. 
המינון לפי הוראות הרופא בלבד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:
יש ליטול את המינון המתאים כפי שמופיע בטבלה מטה.

יש ליטול התרופה במרווחי זמן של 6-8 שעות.
מומלץ לתת את המינון לפי משקל הילד בהתאם לטבלה. רק במקרה שלא 

ידוע משקל הילד- ייקבע המינון על פי גיל הילד.

نشرة للمستهلك حسب انظمة الصيادلة )مستحضرات( 1986
ُيسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب!

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

אין ליטול מנה יותר מ- 3 פעמים ב- 24 שעות.
הטיפות אינן מיועדות לתינוקות במשקל נמוך מ- 5 ק"ג.

אין לעבור על המנה המומלצת.
אם החום נמשך יותר מ- 3 ימים או הכאבים נמשכים יותר מ- 7 ימים למרות 
אם  עולה  לאגרנולוציטוזיס  הסיכון  לרופא.  לפנות  יש  בתרופה  השימוש 

הטיפול נמשך מעבר ל-7 ימים. )ראה סעיף תופעות לוואי(. 
מבוגרים ומתבגרים מגיל 15 שנה ומעלה )מעל משקל גוף של 53 ק"ג(:

20-40 טיפות עד 3 פעמים ביום.
תינוקות וילדים: 

מינון )מס' טיפות(משקל גוף )ק"ג(גיל
2-4 טיפות עד 3 פעמים ביום3-115-8  חודשים

3-10 טיפות עד 3 פעמים ביום1-39-15 שנים
5-15 טיפות עד 3 פעמים ביום4-616-23 שנים
8-20 טיפות עד 3 פעמים ביום7-924-30 שנים

10-30 טיפות עד 3 פעמים ביום10-1231-45 שנים
15-35 טיפות עד 3 פעמים ביום13-1446-53 שנים

מבוגרים ומתבגרים 
מעל לגיל 15 שנה:

20-40 טיפות עד 3 פעמים ביוםמעל 53

אם נטלת בטעות מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, יש לפנות 
מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה.

תופעות של מינון יתר:
יותר:  נדירים  ובמקרים  כליה,  בתפקודי  פגיעה  בטן,  כאב  הקאות,  בחילה, 

סחרחורת, עוויתות, חוסר הכרה, ירידה בלחץ הדם, שוק, הפרעות בקצב הלב.
בנטילת מינון מאד גבוה של התרופה, צבע השתן עלול להפוך לאדום.

על  לפצות  כדי  יחד  מנות  שתי  ליטול  אין  התרופה:  את  ליטול  שכחת  אם 
מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
4. תופעות לוואי

בחלק  לוואי  לתופעות  לגרום  עלול  בוי-דלגין  השימוש  תרופה,  לכל  כמו 
מהמשתמשים.

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש לפנות לרופא מיד אם הינך חש ב:

תופעות הלוואי העיקריות של התרופה הם תופעות של רגישות יתר.
הן כוללות:

שוק אנאפילקטי ואגרנולוציטוזיס. אלו הן תופעות נדירות אך מסכנות חיים. 
הן יכולות להתרחש אפילו אם בעבר נטלת את התרופה ללא סיבוכים. הן 
יכולות להתרחש כבר בשעה הראשונה לאחר נטילת התרופה, אך גם מספר 

שעות לאחריה.
- שוק אנפילקטי- תופעה של רגישות יתר חריפה המתבטאת בזיעה קרה, 
שלפוחיות  הלוע,  של  או  העור  של  נפיחות  הגוף,  בכל  חמורה  בפריחה 
ריריות, סחרחורת, קוצר נשימה חמור, בחילה, הקאה, גירוי בקיבה, דופק 
מהיר, הרגשת לחץ בחזה וירידה חדה בלחץ הדם )נדיר(: הפסק הטיפול 

והזעק עזרה רפואית מיד!
בינתיים עד הגעת הרופא יש להשכיב את החולה על גבו, להרים את רגליו. 

רצוי לחמם את גופו ע"י שמיכה.
)מיעוט  ללויקופניה  נדירות  לעיתים  לגרום  עלולה  זו  לתרופה  יתר  רגישות   -
)ירידה בטסיות הדם המתבטאת בעליה  תאי דם לבנים(, טרומבוציטופניה 

בנטיה לדמומים( או לאגרנולוציטוזיס )פגיעה טוקסית בכדוריות דם לבנות(.
הסיכון לאגרנולוציטוזיס עולה אם התרופה ניטלת מעבר ל 7 ימים.

תגובה זו מתבטאת בחום גבוה, צמרמורת, כאב גרון, קשיי בליעה ודלקות 
עייפות  )כגון  הכללית  בהרגשה  הרעה  המין.  באברי  או  באף,  הפה,  בחלל 

או חולשה(.
אם הנך נוטל במקביל אנטיביוטיקה - יתכן והסימנים הנ"ל יהיו חלשים יותר. 
עם הופעת אחד הסימנים הנ"ל, יש להפסיק מיד נטילת התרופה ולהיוועץ 

עם הרופא.
 Stevens-johnson ייתכן:  בודדים  במקרים  ריריות:  או  עוריות  תופעות   -
syndrome או Lyell's syndrome - אלו הם תגובות עוריות חריפות ומסכנות 

חיים כגון פריחה או שלפוחיות ריריות - הפסק הטיפול ופנה לרופא מייד!
- במקרים נדירים, בעיקר במצבים של ירידה בנפח הדם, בחולים עם עבר 
כליה  בתפקודי  הפרעה  יתכן:  יתר,  מינון  של  ובמקרים  כליה  מחלות  של 
כגון ירידה או חוסר במתן שתן, דלקת כליות, או הפרשה של חלבון בשתן 

)נדיר(: הפסק הטיפול מיד ופנה לרופא!
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם הינך סובל מתופעת לוואי שלא 

הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור 
"דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר 
לדיווח  המקוון  לטופס  המפנה   )www.health.gov.il( הבריאות  משרד 
https://forms.gov.il/globaldata/ לקישור:  כניסה  ע"י  או  לוואי,  תופעות  על 
getsequence/getsequenceaspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה
סגור מחוץ  יש לשמור במקום  וכל תרופה אחרת  זו  מנע הרעלה! תרופה 
תגרום  אל  כך תמנע הרעלה.  ידי  ועל  תינוקות  ו/או  ילדים  של  ידם  להישג 
בדוק  בחושך!  תרופות  ליטול  אין  מהרופא.  מפורשת  הוראה  ללא  להקאה 
הינך  אם  משקפיים  הרכב  תרופה.  נוטל  שהינך  פעם  בכל  והמנה  התווית 

זקוק להם. 
)exp. date( המופיע על גבי  אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 

האריזה.
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

.25ºC -יש לאחסן מתחת ל
אין להשתמש בתכשיר בתום 6 חודשים מפתיחתו הראשונה.

6. מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: מים.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: בקבוקון זכוכית חומה המכיל תמיסה 
מימית צהובה. בראש הבקבוק נעוץ מטפטף, ומעליו מכסה פלסטי לבן.

יצרן ובעל הרישום: ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
ת"ד 114, בנימינה 3055002 ישראל.  

מספר רישום: 659128293 
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות ב- 04-2012

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.
08-610606על אף זאת התרופה מיועדת לבני שני המינים.

150x400 פארמה: 495

 مشاكل في وظيفة الكبد، الكلى نظام الجهاز الدموي )مثل تخثر أو فقر الدم(.	 
 إذا كنت تعاني من امراض التي تصاحبها انخفاض خاليا الدم البيضاء.	 
 إذا كنت تعاني من التهابات الشعب الهوائية )الربو( أو من تلوثات مزمنة في الجهاز التنفسي.	 

تحذيرات: قد يسبب ديفيرون العراض نادرة ولكنها خطرة على الحياة كصدمة الحساسية 
و/او اجانولوتسيتوزيس )ندرة المحببات(. )انظر االعراض الجانبية(.

ُيمنع استعمال هذا الدواء لفترات متقاربة او لفترة مستمرة بدون استشارة الطبيب.
اذا كانت لديك حساسية لنوع من الطعام او الدواء، فعليك ابالغ الطبيب قبل تناول الدواء.

البيضاء(،  الكريات  )قلة  لفيكوفينيا  نادرا  الدواء  لهذا  الزائدة  الحساسية  تسبب  قد 
ترومبوتسيتوفينيا - قلة الصفيحات )يظهر في زيادة امكانيات النزيف( أو الجرنولوتسيتوزيس 
- ندرة المحببات )اصابة سامة لخاليا الدم البيضاء( وصدمة الحساسية. وتظهر هذه االصابات 
في ارتفاع درجة الحرارة، قشعريرة، التهاب الحلق، صعوبة في البلع والتهاب في تجويف الفم، 
االنف أو األعضاء التناسلية. مع ظهور احد هذه العالمات، والتي قد تظهر الساعة األولى بعد 
تناول الدواء، يجب التوقف عن تناول الدواء فوًرا واستشارة الطبيب. عند استشارتك للطبيب، 

يجب ابالغه اذا كنت تتناول دواء اخر مع ڤي-دالجين في نفس الفترة.
قد يؤدي هذا الدواء للون احمر في البول الحمضي. في هذه الحالة ال يوجد مكان للقلق.

اذا كنت تتناول او اذا تناولت مؤخًرا ادوية اخرى بما في ذلك ادوية بدون 
وصفة ومكمالت الغذاء والفيتامينات، اخبر بذلك الطبيب او الصيدلي. خاصة 
يجب ابلغ الطبيب او الصيدلي اذا كنت تتناول دواء من المجموعة التالية او 

اذا انهيت مؤخًرا تناول الدواء:
 ادوية ضد االلتهاب غير ستيروئيدية )NSAIDS( مثل اسبرين.	 
 ادوية ضد تخثر الدم )فورفرين(.	 
 تسيكلوسبورين )للزراعة( - قد يسبب نقص في نسبة تسيكلوسبورين.	 
 كلورفرومزين )دواء  مضاد للذهانية(.	 

تناوله قبل  الدواء مع كأس ماء، يمكن  استعمال ڤي-دالجين والغذاء: يجب تناول هذا 
او بعد الوجبة.

حمل: ُيمنع استعمال الدواء اذا كنت حامالً.
رضاعة: ُتمنع الرضاعة في فترة العالج بهذا الدواء.

االستعمال باالوالد: هذا الدواء غير مخصص لرضع بوزن اقل من 5 كغم.
السياقة: استعمال هذا الدواء بجرعات اعلى من الموصى به قد يضر بسرعة ردة الفعل، 
بامكانية السياقة وتشغيل ماكنات لذا يجب االمتناع عن السواقة، تشغيل ماكنات وكل عمل 

يتطلب اليقظة، الخطر يزيد اذا تم تناول الدواء مع كحول.

3. كيف تستعمل الدواء؟
اذا  او الصيدلي  الطبيب  التأكد من  الطبيب. عليك  الدواء حسب تعليمات  يجب دائمًا استعمال 

ساورتك شكوك.
الجرعة حسب تعليمات الطبيب فقط.

الجرعة الموصى بها اذا لم تكن هناك تعليمات اخرى من الطبيب:
يجب تناول الجرعة المناسبة كما هو مبين في القائمة ادناه.

يجب تناول الجرعات بفارق زمن 6-8 ساعات.
ُيفضل اعطاء الجرعة حسب وزن الولد كما هو في القائمة، فقط في حالة عدم التأكد من وزن 




