
 פורמט עלון זה נקבע ע״י משרד 
הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ״ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ארקו-טבע 30 מ״ג
טבליות

כל טבליה מכילה:
Etoricoxib 30 mg אטוריקוקסיב 30 מ״ג 

ארקו-טבע 60 מ״ג
טבליות

כל טבליה מכילה:
Etoricoxib 60 mg אטוריקוקסיב 60 מ״ג 

ארקו-טבע 90 מ״ג
טבליות

כל טבליה מכילה:
Etoricoxib 90 mg אטוריקוקסיב 90 מ״ג 

ארקו-טבע 120 מ״ג
טבליות

כל טבליה מכילה:
Etoricoxib 120 mg אטוריקוקסיב 120 מ״ג 

לפנות  יש  פעילים  בלתי  חומרים  של   לרשימה 
לסעיף 6.

קרא בעיון עלון זה עד סופו בטרם תשתמש 
בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על ארקו-טבע. אם   ∙
יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא או הרוקח 

שלך.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה   ∙
לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה 

כי מצבם הרפואי דומה לשלך.
התרופה אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת   ∙

לגיל 16 שנים.

מהי ארקו-טבע ולמה היא משמשת?  .1
מהי ארקו-טבע?  1.1

קבוצה תרפויטית: ארקו-טבע הינה תרופה מקבוצת 
תרופות הנקראת מעכבי COX-2 סלקטיביים. אלו 
משתייכים לקבוצת תרופות הנקראת נוגדי דלקת 

.)NSAIDs( שאינם סטרואידים
למה משמשת ארקו-טבע?  1.2

ארקו-טבע 30 מ״ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות 
)דלקת( במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים 

מאוסטיאוארטריטיס.
ארקו-טבע 60 מ״ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות 
)דלקת( במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים 
מאוסטיאוארטריטיס, ראומטואיד ארטריטיס ודלקת 

.)ankylosing spondylitis( חוליות מקשחת
ארקו-טבע 90 מ״ג עוזרת להוריד את הכאב והנפיחות 
)דלקת( במפרקים ובשרירים של אנשים הסובלים 
ודלקת חוליות מקשחת  מראומטואיד ארטריטיס 
)ankylosing spondylitis(. ארקו-טבע 90 מ״ג 
משמשת גם לטיפול קצר-טווח בכאב בינוני לאחר 

ניתוח דנטלי.
ארקו-טבע 120 מ״ג עוזרת להוריד את הכאב 
והנפיחות )דלקת( במפרקים ובשרירים של אנשים 

הסובלים משיגדון )גאוט(.
מהי אוסטיאוארטריטיס?

אוסטיאוארטריטיס הינה מחלה של המפרקים. היא 
נגרמת כתוצאה מפירוק הדרגתי של סחוס אשר מרפד 
את קצות העצמות. הדבר גורם לנפיחות )דלקת(, כאב, 

רגישות, קשיון ומוגבלות. 
מהי ראומטואיד ארטריטיס?

ראומטואיד ארטריטיס הינה מחלה דלקתית ארוכת טווח 
של המפרקים. היא גורמת לכאב, קשיון, נפיחות ואבדן 
מתגבר של תנועה במפרקים עליהם היא משפיעה. היא 
עשויה לגרום גם לדלקת באיזורים אחרים של הגוף. 

מהו שיגדון )גאוט(?
שיגדון הינה מחלה של התקפים פתאומיים וחוזרים של 
דלקת מכאיבה מאוד ואודם של המפרקים. היא נגרמת 

על ידי משקעים של גבישים מינרליים במפרקים.
 ankylosing( מקשחת  חוליות  דלקת  מהי 

?)spondylitis
דלקת חוליות מקשחת הינה מחלה דלקתית של עמוד 

השדרה ומפרקים גדולים.

לפני נטילת ארקו-טבע  .2
אל תיטול ארקו-טבע אם:  2.1

הינך אלרגי )רגיש( ל-etoricoxib או לכל אחד   -
מהמרכיבים האחרים של תרופה זו )מפורטים 

בסעיף 6(
שאינן  דלקת  נוגדות  לתרופות  אלרגי  הינך   -
סטרואידיות )NSAIDs(, כולל אספירין ומעכבי 

COX-2 )ראה “תופעות לוואי״, סעיף 4(
יש לך כיב פעיל בקיבה או דימום בקיבה או   -

במעיים
יש לך מחלת כבד חמורה  -

יש לך מחלת כליות חמורה  -
הינך בהריון או עשויה להיות בהריון או הינך   -
מיניקה )ראי ״הריון, הנקה, ופוריות״, סעיף 2.5(

הינך מתחת לגיל 16 שנים  -
יש לך מחלת מעיים דלקתית, כגון מחלת קרוהן,   -
דלקת כיבית של המעי הגס או דלקת של המעי 

הגס
יש לך לחץ-דם גבוה שאינו נשלט על ידי טיפול   -
)בדוק עם הרופא שלך או אחות אם אינך בטוח 

האם לחץ הדם שלך נשלט היטב(
אתה סובל מאי-ספיקת לב )בינונית או חמורה(  -

אתה סובל ממחלת לב איסכמית או מחלת כלי   -
דם היקפית )זרימת דם ירודה ברגליים או בכפות 

הרגליים עקב היצרות או חסימת כלי דם(
היה לך כל סוג שהוא של שבץ )כולל מיני-שבץ,   -
התקף איסכמי חולף או TIA(. אטוריקוקסיב עלול 
להגביר מעט את הסיכון להתקף לב ושבץ ולכן 
אין ליטול אותו בחולים שהיו להם בעבר בעיות 

לבביות או שבץ.

אם אתה חושב כי אחד מאלו נוגע אליך, אל תיטול 
את הטבליות עד שתתייעץ עם הרופא שלך.

אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בארקו-  2.2
טבע

לפני הטיפול בארקו-טבע ספר לרופא אם:
יש לך היסטוריה של דימום בקיבה או של כיבים.  ∙

אתה סובל מהתייבשות, לדוגמא בעקבות התקף   ∙
ארוך של הקאה או שלשול.

יש לך נפיחות עקב אגירת נוזלים.  ∙
יש לך היסטוריה של אי-ספיקת לב או כל מחלת   ∙

לב אחרת.
יש לך היסטוריה של לחץ-דם גבוה. ארקו-טבע   ∙
יכולה להעלות לחץ-דם באנשים מסוימים, במיוחד 
במינונים גבוהים, והרופא שלך ירצה לבדוק את 

לחץ הדם שלך מדי פעם.
יש לך היסטוריה של מחלת כבד או כליות.  ∙

הינך מקבל טיפול לזיהום. ארקו-טבע עלולה להסוות   ∙
או להסתיר חום אשר הינו סימן של זיהום.

יש לך סוכרת, כולסטרול גבוה או אם הינך מעשן.   ∙
גורמים אלה יכולים להגדיל את הסיכון שלך למחלת 

לב.
הינך אישה המנסה להרות.  ∙

הינך מעל גיל 65 שנים.  ∙
אם אינך בטוח אם אחד הסעיפים הרשומים מעלה חל 
עליך, דבר עם הרופא שלך לפני נטילת ארקו-טבע 

בכדי לברר אם תכשיר זה מתאים לך.
ארקו-טבע עובדת היטב במידה שווה בחולים בוגרים 
צעירים ובחולים מבוגרים יותר. אם הינך מעל גיל 
65 שנים, הרופא שלך ירצה להשגיח עליך כראוי. 
אין צורך בהתאמת מינון בחולים מעל גיל 65 שנים.

נטילת תרופות אחרות  2.3
אם הינך נוטל או נטלת לאחרונה תרופות אחרות, 
כולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי תזונה, 
עליך להודיע על כך לרופא המטפל או לרוקח.

נוטל אחת מהתרופות הבאות,  הינך  בפרט, אם 
הרופא שלך ירצה לעקוב אחריך על מנת לבדוק כי 
התרופות שלך פועלות כראוי, לאחר תחילת הטיפול 

בארקו-טבע:
תרופות אשר מדללות את הדם )נוגדי קרישה( כמו   ∙

וורפרין
ריפאמפיצין )אנטיביוטיקה(  ∙

מטוטרקסט )תרופה המשמשת לדיכוי מערכת   ∙
לטיפול  משמשת  קרובות  ולעיתים  החיסון, 

בראומטואיד ארטריטיס(
ציקלוספורין או טקרולימוס )תרופות לדיכוי מערכת   ∙

החיסון(
ליתיום )תרופה לטיפול בסוגים שונים של דיכאון(  ∙
תכשירים המיועדים לטיפול בלחץ-דם גבוה ובאי-  ∙

ספיקת לב, הנקראים מעכבי ACE וחוסמי הרצפטור 
לאנגיוטנסין, לדוגמא אנלאפריל, רמיפריל, לוסרטן 

ו-ואלסרטן
משתנים  ∙

דיגוקסין )תרופה לאי-ספיקת לב וקצב לב לא   ∙
סדיר(

מינוקסידיל )תרופה לטיפול ביתר לחץ-דם(  ∙
סלבוטאמול טבליות או תמיסה למתן דרך הפה   ∙

)תרופה לאסתמה(
גלולות למניעת הריון )השילוב עלול להגדיל את   ∙

הסיכון שלך לתופעות לוואי(
טיפול הורמונלי חלופי )השילוב עלול להגדיל את   ∙

הסיכון שלך לתופעות לוואי(
אספירין, הסיכון לכיבים בקיבה גדול יותר אם אתה   ∙

נוטל ארקו-טבע עם אספירין.
אספירין למניעת התקפי לב או שבץ:  -

ניתן ליטול ארקו-טבע עם מינונים נמוכים   
של אספירין. אם הינך נוטל כעת מינון נמוך 
של אספירין כדי למנוע התקפי לב או שבץ, 
אין להפסיק ליטול אספירין ללא התייעצות עם 

הרופא שלך.
אספירין ותרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות   -

:)NSAIDs( אחרות
אין ליטול אספירין במינון גבוה או תרופות אנטי-  

דלקתיות אחרות בזמן נטילת ארקו-טבע.
נטילת ארקו-טבע עם מזון ושתיה  2.4

ניתן ליטול טבליות ארקו-טבע עם או בלי האוכל. 
תחילת ההשפעה של ארקו-טבע עשויה להיות מהירה 

יותר כאשר היא ניטלת ללא אוכל.
הריון, הנקה ופוריות  2.5

הריון
אין ליטול טבליות ארקו-טבע במהלך ההריון. אם 
הינך בהריון או חושבת כי את עשויה להיות בהריון, 
או אם הינך מתכננת להיכנס להריון, אין ליטול את 
הטבליות. אם נכנסת להריון, הפסיקי לקחת אותן 
והתייעצי עם הרופא שלך. התייעצי עם הרופא במידה 

ואינך בטוחה או זקוקה לעצה נוספת.
הנקה

לא ידוע אם ארקו-טבע מופרשת בחלב אם. אם 
הינך מיניקה, או מתכננת להניק, התייעצי עם הרופא 
שלך לפני נטילת ארקו-טבע. אם הינך נוטלת ארקו-

טבע, אין להניק.
פוריות

ארקו-טבע אינה מומלצת בנשים המנסות להרות.
נהיגה ושימוש במכונות  2.6

סחרחורת וישנוניות דווחו בחלק מהחולים שנטלו 
ארקו-טבע.

אל תנהג אם אתה מרגיש סחרחורת או ישנוניות.
אל תשתמש בכלים כלשהם או מכונות אם אתה 

מרגיש סחרחורת או ישנוניות.
ילדים ומתבגרים  2.7

אין לתת תרופה זו לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 
16 שנים.

איך תשתמש בארקו-טבע?  .3
תמיד יש ליטול ארקו-טבע בדיוק כפי שאמר לך 
הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. 

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.
אין ליטול יותר מהמנה המומלצת למצבך. הרופא 
שלך ירצה לדון בטיפול שלך מדי כמה זמן. חשוב כי 
תשתמש במנה הקטנה ביותר אשר שולטת בכאב 
שלך ולא תיטול ארקו-טבע לזמן ארוך יותר מהדרוש. 
זאת מכיוון שהסיכון להתקפי לב ולאירועים מוחיים 
עשוי לעלות לאחר טיפול ממושך, במיוחד במינונים 

גבוהים.
קיימים חוזקים שונים לתכשיר זה והרופא שלך ירשום 

את החוזק המתאים עבורך בהתאם למחלתך.
המינון המומלץ בדרך כלל הינו:

אוסטיאוארטריטיס
המינון המומלץ הוא 30 מ״ג פעם ביום, ניתן לעלות 
למקסימום של 60 מ״ג פעם ביום, במקרה הצורך. 

ראומטואיד ארטריטיס
המינון המומלץ הוא 60 מ״ג פעם ביום, ניתן לעלות 
למקסימום של 90 מ״ג פעם ביום במקרה הצורך.

דלקת חוליות מקשחת
המינון המומלץ הוא 60 מ״ג פעם ביום, ניתן לעלות 
למקסימום של 90 מ״ג פעם ביום במקרה הצורך. 

מצבי כאב אקוטי )חד(
יש להשתמש באטוריקוקסיב בתקופת הכאב האקוטי 

בלבד. 
שיגדון )גאוט(

המינון המומלץ הוא 120 מ״ג פעם ביום, שבו יש 
להשתמש רק בשלב האקוטי של הכאב, מוגבל 

למקסימום 8 ימי טיפול.
כאב לאחר ניתוח דנטלי

מוגבל  ביום,  מ״ג פעם   90 הוא  המינון המומלץ 
למקסימום 3 ימי טיפול. 

מטופלים עם בעיות כבד
אם יש לך מחלת כבד קלה, אין ליטול יותר מ-60   -

מ״ג פעם ביום.
אם יש לך מחלת כבד מתונה, אין ליטול יותר   -

מ-30 מ״ג פעם ביום.
אין לעבור על המנה המומלצת.

שימוש בילדים ומתבגרים
אין לתת ארקו-טבע לילדים ומתבגרים מתחת 

לגיל 16 שנים.
קשישים

אין צורך בהתאמת מינון במטופלים קשישים. כמו 
עם תרופות אחרות, יש לנקוט זהירות עם מטופלים 

קשישים.
אופן המתן

ארקו-טבע מיועדת למתן דרך הפה. יש ליטול את 
הטבליות פעם ביום. ניתן ליטול ארקו-טבע עם או 
בלי אוכל. יש לבלוע את התרופה עם כמות קטנה 

של מים. 
אין מידע לגבי כתישה/חציה/לעיסה של הטבליות.
אם נטלת יותר ארקו-טבע מכפי שהיית צריך

לעולם אין ליטול יותר טבליות ממה שהרופא המליץ. 
אם נטלת יותר מדי טבליות ארקו-טבע, עליך לגשת 

לקבלת טיפול רפואי מיד.
ילד מן  אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע 
התרופה, יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים 

ולהביא אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול ארקו-טבע

חשוב ליטול ארקו-טבע כפי שרשם הרופא שלך. 
אם החמצת נטילת מנה, יש ליטול את הטבליה 
הבאה בזמנה הרגיל, ביום שלמחרת. אין לקחת מנה 

כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה. 
עליך להשלים את הטיפול במלואו כפי שהומלץ על 

ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את 

הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא שלך. 
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה 
בכל פעם שהינך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים 
אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות 
כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה, שאל את הרופא 

או הרוקח שלך.

תופעות לוואי  .4
כמו כל התרופות, ארקו-טבע עשויה לגרום לתופעות 

לוואי בחלק מהמשתמשים.
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן ולא 

תסבול מאף אחת מהן.
אם הינך מפתח כל אחד מהסימנים הבאים, עליך 
להפסיק את הטיפול בארקו-טבע ולפנות לרופא 
מיד )ראה ״לפני נטילת ארקו-טבע״, סעיף 2(:
קוצר נשימה, כאבים בחזה ונפיחות בקרסוליים   ∙

שמופיעים או מחמירים; 
הצהבה של העור והעיניים )צהבת( - אלו הם סימנים   ∙

לבעיות בכבד; 
כאב בטן חמור או מתמשך או צואה שחורה;   ∙

תגובה אלרגית - שיכולה לכלול תגובות עוריות   ∙
כגון כיבים או שלפוחיות, או התנפחות של הפנים, 
השפתיים, הלשון או הגרון העלולים לגרום קשיי 

נשימה
תופעות הלוואי הבאות עלולות להתרחש במהלך 

הטיפול בארקו-טבע:
תופעות לוואי שכיחות מאוד )משפיעות על יותר 

ממשתמש אחד מתוך 10(:
כאב בטן  ∙

עד   1 על  )משפיעות  שכיחות  לוואי   תופעות 
10 משתמשים מתוך 100(:

מכתשית יבשה )דלקת וכאב לאחר עקירת שן(;   ∙
התנפחות של הרגליים ו/או כפות הרגליים עקב   ∙

אצירת נוזלים )בצקת(; 
סחרחורת, כאב ראש;  ∙

פלפיטציות )דפיקות לב מהירות או לא סדירות(,   ∙
קצב לב לא סדיר )אריתמיה(; 

עלייה בלחץ הדם;   ∙
צפצופים או קוצר נשימה )עווית סימפונות(;   ∙

עצירות, גזים )עודף גזים(, דלקת קיבה )דלקת   ∙
של רירית הקיבה(, צרבת, שלשול, קשיי עיכול 
)דיספפסיה(/אי-נוחות בטנית, בחילה, הקאה, דלקת 

של הוושט, כיבים בפה; 
שינויים בבדיקות דם הקשורות לכבד;   ∙

חבורות;   ∙
חולשה ועייפות, מחלה דמוית שפעת   ∙

 תופעות לוואי לא-שכיחות )משפיעות על 1 עד 
10 משתמשים מתוך 1,000(:

דלקת הקיבה והמעיים )דלקת של מערכת העיכול   ∙
המערבת הן את הקיבה והן את המעי הדק/שפעת 
הבטן(, דלקת של דרכי הנשימה העליונות, דלקת 

בדרכי השתן; 
שינויים בערכים של בדיקות מעבדה )ירידה במספר   ∙
תאי הדם האדומים, ירידה במספר תאי הדם הלבנים, 

ירידה בטסיות(; 
רגישות יתר )תגובה אלרגית הכוללת סרפדת אשר   ∙
עשויה להיות חמורה באופן שידרוש טיפול רפואי 

מיידי(; 
עלייה או ירידה בתיאבון, עלייה במשקל;   ∙

חרדה, דיכאון, ירידה בחדות החושים;   ∙
ראייה, הרגשה או שמיעה של דברים שאינם קיימים   ∙

)הזיות(; 
שינויים בטעם, אי-יכולת לישון, חוסר תחושה או   ∙

עקצוץ, ישנוניות; 
טשטוש ראייה, גירוי בעין ואדמומיות;   ∙

צלצולים באוזניים, ורטיגו )תחושה של סחרור בזמן   ∙
עמידה במקום(; 

קצב לב לא סדיר )פרפור פרוזדורים(, קצב לב   ∙
מהיר, אי-ספיקת לב, הרגשה של התהדקות, לחץ 

או כבדות בחזה )אנגינה פקטוריס(, התקף לב; 
הסמקה, שבץ, מיני-שבץ )התקף איסכמי חולף(,   ∙

עלייה חמורה בלחץ הדם, דלקת של כלי הדם; 
שיעול, קוצר נשימה, דימום מהאף;   ∙

נפיחות בקיבה או במעי, שינויים בדפוסי עשיית   ∙
הצרכים, יובש בפה, כיב קיבה, דלקת של רירית 
הקיבה העלולה להיות חמורה ולהוביל לדימום, 

תסמונת המעי הרגיז, דלקת של הלבלב; 
התנפחות של הפנים, פריחה בעור או גרד בעור,   ∙

אדמומיות של העור; 
התכווצות/עווית שרירים, כאב/נוקשות שרירים;   ∙

רמות גבוהות של אשלגן בדם שלך, שינויים בבדיקות   ∙
דם או שתן הקשורות לכליות שלך, בעיות חמורות 

בכליות; 
כאב בחזה  ∙

עד   1 על  )משפיעות  נדירות  לוואי   תופעות 
10 משתמשים מתוך 10,000(:

אנגיואדמה )תגובה אלרגית המלווה בהתנפחות של   ∙
הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון אשר עלולה 
לגרום לקושי בנשימה או בבליעה, ועשויה להיות 
חמורה באופן שידרוש טיפול רפואי מיידי(/תגובות 
אנאפילקטיות הכוללות שוק )תגובה אלרגית חמורה 

הדורשת טיפול רפואי מיידי(; 
בלבול, חוסר מנוחה;   ∙

בעיות בכבד )דלקת כבד(;   ∙
רמות נמוכות של נתרן בדם;   ∙

אי-ספיקת כבד, הצהבה של העור ו/או העיניים   ∙
)צהבת(; 

תגובות עוריות חמורות  ∙
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות 
הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת 
עם  להתייעץ  עליך  בעלון,  צוינה  שלא  לוואי 

הרופא.
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.il( המפנה לטופס המקוון 
לדיווח על תופעות לוואי, או ע״י כניסה לקישור:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/get 
sequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@
moh.gov.il

כיצד לאחסן את ארקו-טבע?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו, כמו כל תרופה אחרת, יש 
לשמור במקום בטוח מחוץ להישג ידם ושדה ראייתם 
של ילדים ו/או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל 

תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בארקו-טבע לאחר תאריך התפוגה 
)exp. date( אשר מצויין על האריזה. תאריך התפוגה 

מתייחס ליום האחרון של החודש המצויין. 
 .25°C-יש לאחסן מתחת ל

יש לאחסן באריזה המקורית על מנת להגן מאור.
אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל 
את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. 

אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

מידע נוסף  .6
מה ארקו-טבע מכילה?  6.1

החומר הפעיל הוא etoricoxib. כל טבליה מצופה   ∙
.etoricoxib מכילה 30, 60, 90 או 120 מ״ג של

המרכיבים האחרים הינם:   ∙
ליבה:

Calcium hydrogen phosphate (anhydrous), 
Microcrystalline cellulose, Crospovidone (Type 
A), Povidone (K25), Magnesium stearate.

ציפוי הטבליה:
ארקו-טבע 30 מ״ג

Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, 
Hydroxypropylcellulose, medium chain 
Triglycerides. Microcrystalline cellulose, 
Indigo Carmine (Blue 2) Al-lake(E132), Iron 
oxide red (E172)

ארקו-טבע 60 ו-120 מ״ג
Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, 
Hydroxypropylcellulose, medium chain 
Triglycerides. Iron oxide yellow (E172), 
Indigo Carmine (Blue 2) Al-lake(E132), Brilliant 
blue (Blue 1) Al-lake(E133), Iron oxide black 
(E172)

ארקו-טבע 90 מ״ג
Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, 
Hydroxypropylcellulose, medium chain 
Triglycerides.

כיצד נראית ארקו-טבע ותכולת האריזה   6.2
ארקו-טבע טבליות זמינות בארבעה חוזקים:

ארקו-טבע 30 מ״ג טבליות מצופות עגולות, קמורות 
משני הצדדים, בצבע כחול, בצדה האחד של הטבליה 

מוטבע “30״ וצדה השני חלק
ארקו-טבע 60 מ״ג טבליות מצופות עגולות, קמורות 
משני הצדדים, בצבע ירוק כהה, בצדה האחד של 

הטבליה מוטבע “60״ וצדה השני חלק 
ארקו-טבע 90 מ״ג טבליות מצופות עגולות, קמורות 
משני הצדדים, בצבע לבן, בצדה האחד של הטבליה 

מוטבע “90״ וצדה השני חלק 
ארקו-טבע 120 מ״ג טבליות מצופות עגולות, קמורות 
משני הצדדים, בצבע ירוק בהיר, בצדה האחד של 

הטבליה מוטבע “120״ וצדה השני חלק
גודל אריזות:

ארקו-טבע 30 מ״ג: אריזות בגודל 7, 10, 14, 28, 
30 טבליות במגשיות.

ארקו-טבע 60, 90, 120 מ״ג: אריזות בגודל 7, 10, 
14, 30 טבליות במגשיות.

ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.
יצרן:

טבע תעשיות פרמצבטיות בע״מ, ת״ד 3190, פתח 
תקווה

בעל הרישום וכתובתו:
אביק שיווק בע״מ, ת״ד 8077, נתניה

הבריאות  משרד  ידי  על  ואושר  נבדק  זה   עלון 
באוגוסט 2018.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי 
במשרד הבריאות:

160.75.35104 ארקו-טבע 30 מ״ג טבליות: 
160.78.35105 ארקו-טבע 60 מ״ג טבליות: 
160.77.35106 ארקו-טבע 90 מ״ג טבליות: 
160.76.35107 ארקו-טבע 120 מ״ג טבליות: 

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

המינים.
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The format of this leaflet was  
determined by the Ministry of Health and its 

content was checked and approved
PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE 

WITH THE PHARMACISTS’ REGULATIONS 
(PREPARATIONS) - 1986

The medicine is dispensed with  
a doctor’s prescription only

Arco-Teva 30 mg
Tablets
Each tablet contains:
Etoricoxib 30 mg

Arco-Teva 60 mg
Tablets
Each tablet contains:
Etoricoxib 60 mg

Arco-Teva 90 mg
Tablets
Each tablet contains:
Etoricoxib 90 mg 

Arco-Teva 120 mg
Tablets
Each tablet contains:
Etoricoxib 120 mg
For a list of inactive ingredients, refer to section 6.
Read this leaflet carefully in its entirety before 
using the medicine. 
∙ This leaflet contains concise information about 

Arco-Teva. If you have further questions, refer 
to the doctor or pharmacist.

∙ This medicine has been prescribed to treat 
you. Do not pass it on to others. It may harm 
them, even if it seems to you that their medical 
condition is similar to yours.

∙ The medicine is not intended for children and 
adolescents under 16 years of age.

1. WHAT IS ARCO-TEvA AND WHAT IS IT USED 
fOR? 

1.1 What is Arco-Teva?
Therapeutic group: Arco-Teva is a medicine from a 
group of medicines called selective COX-2 inhibitors. 
These belong to a group of medicines called non-
steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).
1.2 What is Arco-Teva used for?
Arco-Teva 30 mg helps reduce the pain and 
swelling (inflammation) in the joints and muscles 
of people who suffer from osteoarthritis. 
Arco-Teva 60 mg helps reduce the pain and 
swelling (inflammation) in the joints and muscles 
of people who suffer from osteoarthritis, rheumatoid 
arthritis and ankylosing spondylitis. 
Arco-Teva 90 mg helps reduce the pain and 
swelling (inflammation) in the joints and muscles 
of people who suffer from rheumatoid arthritis and 
ankylosing spondylitis. Arco-Teva 90 mg is also 
used for the short term treatment of moderate pain 
after dental surgery. 
Arco-Teva 120 mg helps reduce the pain and 
swelling (inflammation) in the joints and muscles 
of people who suffer from gout. 
What is osteoarthritis? 
Osteoarthritis is a disease of the joints. It is 
caused by the gradual breakdown of cartilage 
that cushions the edges of the bones. This causes 
swelling (inflammation), pain, tenderness, stiffness 
and disability. 
What is rheumatoid arthritis? 
Rheumatoid arthritis is a long-term inflammatory 
disease of the joints. It causes pain, stiffness, 
swelling and increasing loss of movement in the 
joints it affects. It may also cause inflammation in 
other areas of the body. 
What is gout? 
Gout is a disease of sudden, recurring attacks of 
very painful inflammation and redness in the joints. 
It is caused by deposits of mineral crystals in the 
joints. 
What is ankylosing spondylitis? 
Ankylosing spondylitis is an inflammatory disease 
of the spine and large joints.
2. BEfORE TAKING ARCO-TEvA
2.1 Do not take Arco-Teva if:
- you are allergic (sensitive) to etoricoxib or 

any of the other ingredients of this medicine 
(detailed in section 6) 

- you are allergic to non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs), including aspirin 
and COX-2 inhibitors (see “Side Effects”, 
section 4) 

- you have a stomach ulcer or bleeding in your 
stomach or intestines. 

- you have a serious liver disease 
- you have a serious kidney disease 
- you are or could be pregnant or you are breast-

feeding (see “Pregnancy, breast-feeding, and 
fertility”, section 2.5) 

- you are under 16 years of age 
- you have inflammatory bowel disease, such as 

Crohn’s disease, ulcerative colitis, or colitis 
- you have high blood pressure that is not 

controlled by treatment (check with your doctor 
or nurse if you are not sure whether your blood 
pressure is adequately controlled) 

- you suffer from heart failure (moderate or 
severe) 

- you suffer from ischemic heart disease or 
peripheral vascular disease (poor blood 
circulation in the legs or feet due to narrowing 
of or blocked blood vessels) 

- you have had any kind of stroke (including 
mini-stroke, transient ischemic attack or TIA). 
Etoricoxib may slightly increase your risk of 
heart attack and stroke and therefore, patients 
who have had heart problems or stroke in the 
past should not take it. 

If you think that any of these apply to you, do not 
take the tablets until you consult with your doctor.
2.2 Special warnings regarding use of  
Arco-Teva
Before treatment with Arco-Teva, tell the doctor 
if: 
∙ You have a history of stomach bleeding or 

ulcers. 
∙ You are suffering from dehydration, for 

example, due to a prolonged bout of vomiting 
or diarrhea. 

∙ You have swelling due to fluid retention. 
∙ You have a history of heart failure or any other 

heart disease. 
∙ You have a history of high blood pressure. Arco-

Teva can increase blood pressure in certain 
people, especially in high dosages, and your 
doctor will want to check your blood pressure 
from time to time. 

∙ You have a history of liver or kidney disease. 
∙ You are being treated for an infection. Arco-

Teva can mask or hide a fever which is a sign of 
infection. 

∙ You have diabetes, high cholesterol or are a 
smoker. These factors can increase your risk of 
heart disease. 

∙ You are a woman trying to become pregnant. 
∙ You are over 65 years of age. 
If you are not sure if any of the above apply to you, 
talk to your doctor before taking Arco-Teva to 
see if this preparation is suitable for you. 
Arco-Teva works equally well in young adults and 
in older patients. If you are over 65 years of age, 
your doctor will want to look after you properly. No 
dosage adjustment is necessary for patients over 
65 years of age.
2.3 Taking other medicines
If you are taking, or have recently taken 
other medicines, including non-prescription 
medicines and nutritional supplements, inform 
the attending doctor or pharmacist. In particular, 
if you are taking any of the following medicines, 
your doctor will want to monitor you to check that 
your medicines are working properly after starting 
Arco-Teva treatment:
∙ medicines that thin the blood (anticoagulants), 

such as warfarin 
∙ rifampicin (an antibiotic) 
∙ methotrexate (a drug used for suppressing 

the immune system, and often used to treat 
rheumatoid arthritis) 

∙ ciclosporin or tacrolimus (medicines used for 
suppressing the immune system) 

∙ lithium (a medicine used to treat some types of 
depression) 

∙ preparations used to treat high blood pressure 
and heart failure, called ACE inhibitors and 
angiotensin receptor blockers, e.g., enalapril, 
ramipril, losartan and valsartan 

∙ diuretics 
∙ digoxin (a medicine for heart failure and irregular 

heart rhythm) 
∙ minoxidil (a drug used to treat hypertension) 
∙ salbutamol tablets or oral solution (a medicine 

for asthma) 
∙ contraceptive pills (the combination may increase 

your risk of side effects) 
∙ hormone replacement therapy (the combination 

may increase your risk of side effects) 
∙ aspirin, the risk of stomach ulcers is greater if 

you take Arco-Teva with aspirin. 
- aspirin for prevention of heart attacks or 

stroke: 
 Arco-Teva can be taken with low-dosages of 

aspirin. If you are currently taking low-dosage 
of aspirin to prevent heart attacks or stroke, 
do not stop taking aspirin without consulting 
with your doctor. 

- aspirin and other non-steroidal anti-
inflammatory drugs (NSAIDs): 

 do not take aspirin at high-dosage or other 
anti-inflammatory medicines while taking 
Arco-Teva. 

2.4 Taking Arco-Teva with food and drink 
Arco-Teva tablets may be taken with or without 
food. The onset of the effect of Arco-Teva may be 
faster when taken without food. 
2.5 Pregnancy, breast-feeding and fertility 
Pregnancy 
Do not take Arco-Teva tablets during pregnancy. If 
you are pregnant or think you could be pregnant, or 
if you are planning to become pregnant, do not take 
the tablets. If you become pregnant, stop taking the 
tablets and consult your doctor. Consult with your 
doctor if you are unsure or need more advice. 
Breast-feeding 
It is not known whether Arco-Teva is secreted into 
breast milk. If you are breast-feeding or planning 
to breast-feed, consult your doctor before taking 
Arco-Teva. If you are using Arco-Teva, do not 
breast-feed. 
Fertility 
Arco-Teva is not recommended in women 
attempting to become pregnant. 
2.6 Driving and using machines 
Dizziness and sleepiness have been reported in 
some patients taking Arco-Teva. 
Do not drive if you experience dizziness or 
sleepiness. 
Do not use any tools or machines if you experience 
dizziness or sleepiness. 
2.7 Children and adolescents 
Do not give this medicine to children and 
adolescents under 16 years of age.
3. HOW SHOULD yOU USE ARCO-TEvA?
Always use Arco-Teva precisely as the doctor 
has told you. Check with the doctor or pharmacist 
if you are not sure. The dosage and treatment 
regimen will be determined by the doctor only. 
Do not take more than the recommended dose 
for your condition. Your doctor will want to discuss 
your treatment from time to time. It is important 
that you use the lowest dose that controls your 
pain and that you do not take Arco-Teva for longer 
than necessary. This is because the risk of heart 
attacks and strokes might increase after prolonged 
treatment, especially in high dosages. 
There are different strengths available for this 
preparation and your doctor will prescribe the 
appropriate strength for you according to your 
illness. 
The usually recommended dosage is: 
Osteoarthritis 
The recommended dosage is 30 mg once a day; 
can be increased to a maximum of 60 mg once a 
day, if necessary. 

Rheumatoid arthritis 
The recommended dosage is 60 mg once a day, 
can be increased to a maximum of 90 mg once a 
day, if necessary. 
Ankylosing spondylitis 
The recommended dosage is 60 mg once a day, 
can be increased to a maximum of 90 mg once a 
day, if necessary. 
Acute pain conditions 
Etoricoxib should be used only for the acute painful 
period. 
Gout 
The recommended dosage is 120 mg once a 
day, which should only be used for the acute 
painful period, limited to a maximum of 8 days of 
treatment. 
Postoperative dental surgery pain 
The recommended dosage is 90 mg once daily, 
limited to a maximum of 3 treatment days. 
Patients with liver problems 

- If you have mild liver disease, do not take more 
than 60 mg once a day. 

- If you have moderate liver disease, do not 
take more than 30 mg once a day. 

Do not exceed the recommended dose. 
Use in children and adolescents 
Do not give Arco-Teva to children or adolescents 
under 16 years of age. 
Elderly 
No dosage adjustment is necessary for elderly 
patients. As with other medicines, caution should 
be exercised in elderly patients. 
Method of administration 
Arco-Teva is intended for oral administration. Take 
the tablets once a day. Arco-Teva can be taken with 
or without food. Swallow the medicine with a small 
amount of water. 
There is no information regarding crushing/halving/
chewing the tablets. 
If you take more Arco-Teva than you should 
Never take more tablets than the doctor 
recommended. If you take too many Arco-
Teva tablets, you should seek medical attention 
immediately. 
If you took an overdose, or if a child has accidentally 
swallowed the medicine, proceed immediately to a 
hospital emergency room and bring the package of 
the medicine with you. 
If you forgot to take Arco-Teva
It is important to take Arco-Teva as your doctor 
has prescribed for you. If you missed taking a 
dose, take the next tablet at the regular time, the 
following day. Do not take a double dose to make 
up for the forgotten dose. 
Complete the treatment fully as recommended by 
the doctor. 
Even if there is an improvement in your health, 
do not stop treatment with the medicine without 
consulting your doctor. 
Do not take medicines in the dark! Check the label 
and the dose each time you take medicine. Wear 
glasses if you need them. If you have any further 
questions regarding use of the medicine, ask your 
doctor or pharmacist. 
4. SIDE EffECTS 
As with all medicines, Arco-Teva may cause side 
effects in some users. 
Do not be alarmed when reading the list of side 
effects, you may not suffer from any of them. 
If you develop any of the following signs, stop 
treatment with Arco-Teva and refer to a doctor 
immediately (see “Before taking Arco-Teva”, 
section 2): 
∙ shortness of breath, chest pain and ankle 

swelling that occur or get worse; 
∙ yellowing of the skin and eyes (jaundice) - these 

are signs of liver problems; 
∙ severe or prolonged stomach pain or black 

stools; 
∙ an allergic reaction - which can include skin 

reactions such as ulcers or blistering, or swelling 
of the face, lips, tongue, or throat which may 
cause difficulty in breathing 

The following side effects may occur during 
treatment with Arco-Teva: 
very common side effects (affect more than  
1 user in 10): 
∙ stomach pain 
Common side effects (affect 1 to 10 users  
in 100): 
∙ dry socket (inflammation and pain after a tooth 

extraction); 
∙ swelling of the legs and/or feet due to fluid 

retention (edema); 
∙ dizziness, headache; 
∙ palpitations (fast or irregular heartbeat), irregular 

heart rhythm (arrhythmia); 
∙ increased blood pressure; 
∙ wheez ing  o r  shor tness  o f  b rea th 

(bronchospasm);
∙ constipation, flatulence (excessive gas), gastritis 

(inflammation of the lining of the stomach), 
heartburn, diarrhea, indigestion (dyspepsia)/
stomach discomfort, nausea, vomiting, 
inflammation of the esophagus, mouth ulcers; 

∙ changes in blood tests related to the liver; 
∙ bruising; 
∙ weakness and fatigue, flu-like illness 
Uncommon side effects (affect 1 to 10 users  
in 1,000): 
∙ gastroenter i t is  ( inf lammat ion of  the 

gastrointestinal tract that involves both the 
stomach and small intestine/stomach flu), upper 
respiratory infection, urinary tract infection; 

∙ changes in laboratory values (decreased number 
of red blood cells, decreased number of white 
blood cells, decreased platelets); 

∙ hypersensitivity (an allergic reaction including 
hives which may be serious enough to require 
immediate medical attention); 

∙ appetite increase or decrease, weight gain; 
∙ anxiety, depression, decrease in sensory 

acuity; 
∙ seeing, feeling or hearing things that do not exist 

(hallucinations); 
∙ taste alteration, inability to sleep, numbness or 

tingling, sleepiness; 
∙ blurred vision, eye irritation and redness; 
∙ ringing in the ears, vertigo (sensation of spinning 

while standing still); 
∙ abnormal heart rhythm (atrial fibrillation), fast 

heart rate, heart failure, feeling of tightness, 
pressure or heaviness in the chest (angina 
pectoris), heart attack; 

∙ flushing, stroke, mini-stroke (transient 
ischemic attack), severe rise in blood pressure, 
inflammation of the blood vessels; 

∙ cough, breathlessness, nose bleed; 
∙ stomach or bowel bloating, changes in bowel 

habits, dry mouth, stomach ulcer, inflammation of 
the stomach lining that can become serious and 
may lead to bleeding, irritable bowel syndrome, 
inflammation of the pancreas; 

∙ swelling of the face, skin rash or itchy skin, 
redness of the skin; 

∙ muscle cramp/spasm, muscle pain/stiffness; 
∙ high levels of potassium in your blood, changes 

in blood or urine tests related to your kidney, 
serious kidney problems; 

∙ chest pain 
Rare side effects (affect 1 to 10 users in 10,000): 
∙ angioedema (an allergic reaction accompanied 

by swelling of the face, lips, tongue and/or 
throat which may cause difficulty in breathing 
or swallowing, and may be serious enough 
to require immediate medical attention)/
anaphylactic reactions including shock (a serious 
allergic reaction that requires immediate medical 
attention); 

∙ confusion, restlessness; 
∙ liver problems (hepatitis); 
∙ low blood levels of sodium; 
∙ liver failure, yellowing of the skin and/or eyes 

(jaundice); 
∙ severe skin reactions 
If a side effect occurs, if one of the side effects 
worsens or if you suffer from a side effect 
not mentioned in the leaflet, consult with the 
doctor.
Side effects can be reported to the Ministry of 
Health by clicking on the link “Report Side Effects 
of Drug Treatment” found on the Ministry of Health 
homepage (www.health.gov.il) that directs you to 
the online form for reporting side effects, or by 
entering the link:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getse 
quence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh. 
gov.il
5. HOW SHOULD ARCO-TEvA BE STORED?
Avoid poisoning! This medicine, and any other 
medicine, must be kept in a safe place out of the 
reach and sight of children and/or infants in order 
to avoid poisoning. Do not induce vomiting unless 
explicitly instructed to do so by the doctor.
Do not use Arco-Teva after the expiry date  
(exp. date) that is indicated on the package. The 
expiry date refers to the last day of that month. 
Store below 25°C. 
Store in the original package to protect from light.
Do not discard medicines in waste water or 
household waste. Ask your pharmacist how to 
dispose of medicines no longer in use. These 
measures will help protect the environment.
6. fURTHER INfORMATION
6.1 What does Arco-Teva contain?
∙ The active ingredient is etoricoxib. Each  

film-coated tablet contains 30, 60, 90 or 120 mg 
of etoricoxib.

∙ The additional ingredients are:
Core:
Calcium hydrogen phosphate (anhydrous), 
Microcrystalline cellulose, Crospovidone (Type 
A), Povidone (K25), Magnesium stearate.
Film-coating:
Arco-Teva 30 mg
Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, 
Hydroxypropylcellulose, medium chain 
Triglycerides. Microcrystalline cellulose, Indigo 
Carmine (Blue 2) Al-lake(E132), Iron oxide red 
(E172)
Arco-Teva 60 and 120 mg
Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, 
Hydroxypropylcellulose, medium chain 
Triglycerides. Iron oxide yellow (E172), Indigo 
Carmine (Blue 2) Al-lake(E132), Brilliant blue (Blue 
1) Al-lake(E133), Iron oxide black (E172)
Arco-Teva 90 mg
Hypromellose, Titanium dioxide, Talc, 
Hydroxypropylcellulose, medium chain 
Triglycerides.

6.2 What Arco-Teva looks like and the contents 
of the package
Arco-Teva tablets are available in four strengths:
Arco-Teva 30 mg are round, biconvex, blue, film-
coated tablets, with “30” imprinted on one side of 
the tablet while the other side is plain
Arco-Teva 60 mg are round, biconvex, dark 
green, film-coated tablets, with “60” imprinted on 
one side of the tablet while the other side is plain
Arco-Teva 90 mg are round, biconvex, white, 
film-coated tablets, with “90” imprinted on one 
side of the tablet while the other side is plain
Arco-Teva 120 mg are round, biconvex, pale 
green, film-coated tablets, with “120” imprinted 
on one side of the tablet while the other side is plain
Package sizes:
Arco-Teva 30 mg: packages with 7, 10, 14, 28, 
30 tablets in trays.
Arco-Teva 60, 90, 120 mg: packages with 7, 10, 
14, 30 tablets in trays.
Not all package sizes may be marketed.
Manufacturer:
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., P.O.B. 3190, 
Petach Tikva
Registration holder and address:
Abic Marketing Ltd., P.O.B. 8077, Netanya
This leaflet was checked and approved by the 
Ministry of Health in August 2018.
Registration number of the medicine in the 
National Drug Registry of the Ministry of 
Health: 
Arco-Teva 30 mg tablets: 160.75.35104
Arco-Teva 60 mg tablets: 160.78.35105
Arco-Teva 90 mg tablets: 160.77.35106
Arco-Teva 120 mg tablets: 160.76.35107




