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 י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו"פורמט עלון זה נקבע ע
======================================== 

 1986-ו"מהתש) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
 

 
 י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא 

 
  אופטלגין    אופטלגין 

  טבליות     קפליות 
 

 הרכב
  :כל טבליה מכילה    :כל קפליה מכילה

Dipyrone 500 mg    Dipyrone 500 mg  
 

 :מרכיבים בלתי פעילים   :מרכיבים בלתי פעילים
Starch, gelatin, magnesium 
stearate, talc, colloidal  
silicone dioxide. 

Starch, gelatin, magnesium stearate, 
talc, colloidal silicon 
dioxide, hydroxypropyl-  
methylcellulose, titanium 
dioxide, polyethylene glycol, 
polysorbate.  

 
 פעילות רפואית

 .לשיכוך כאבים ולהורדת חום
 

 ?מש בתכשיר מתי אין להשת
 .מניקה אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או

 .אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה
 .אין להשתמש בתרופה למיחושים קלים

 ").רגישות לפול(" G6PD  י בתרופה זו אם ידוע לך על חוסר באנזים/אל תשתמש
 . חדה או אם קיים דיכוי של מח העצםת מפורפיריה/ סובלךאין להשתמש בתרופה זו אם הינ

 אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול ת או סבלת בעבר מליקוי/אם הינך סובל
 

 ).כגון קרישה או אנמיה (מערכת הדם , הכליה, הכבד) כגון אסתמה(בתיפקוד מערכת הנשימה 
או ) אסתמה(מגנחת הסימפונות ) ת(כגון אם הינך סובל, יש להקפיד בדיווח לרופא אם יש לך נטיה לרגישות יתר

 ).ת בעורדרגפריחה מ (כרונית )אורטיקריה( סרפדת
 

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

 .פהעליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרו, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
 או  המתבטאת בעליה בנטיה לדמומים-טרומבוציטופניה, ) תאי דם לבניםטמיעו (לויקופניהלתרופה זו עלולה לגרום 

תגובה זו עלולה להופיע לעיתים נדירות והיא מתבטאת ). פגיעה טוקסית בכדוריות דם לבנות(רנולוציטוזיס לאג
העלולים , ל"הסימנים הנ עם הופעת אחד. וכאב גרון ימים ולאחר מכן מופיעים חום 3-2בעייפות או חולשה במשך 

בהיוועצך . יש להפסיק מיד נטילת התרופה ולהיוועץ עם הרופא שלך,  ימים של נטילת התרופה2-1להופיע אחרי 
 .זמנית עם אופטלגין-יש להודיעו אם נטלת תרופה אחרת בו, ברופא

 .ין מקום לדאגהבתופעה זו א. תרופה זו עלולה לגרום לצבע אדום בשתן חומצי
 

 תגובות בין תרופתיות
עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע , ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת/אם הינך נוטל
תרופות נגד : תבמיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאו, יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות-סיכונים או אי

 ).פסיכוטית-תרופה אנטי(תיתכן ירידה ברמת ציקלוספורין או כלורפרומזין -) להשתלות(ציקלוספורין , קרישת דם
 

 תופעות לוואי
 .בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

 תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
, קוצר נשימה, סחרחורת,  תופעה של רגישות יתר המתבטאת בזיעה קרה- שוק אנפילקטי,בחילה או גירוי בקיבה

 ! מידי לרופא/י הטיפול ופנה/הפסק): נדיר(או דופק מהיר , בחילה
הפרעה זמנית בתפקודי כליות בחולים עם עבר של מחלות כליה או תגובה אלרגית בעור כגון , כאבי ראש מתמשכים

 ! מידי לרופא/י הטיפול ופנה/הפסק): נדיר(ת פריחה או שלפוחיות ריריו
עליך להתייעץ , ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

 ! מידעם הרופא
 תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים

 .ה/ תרופה נוספת הניתנת לילדעל ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל
 .י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו/ראה
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 מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא

 : שנה15מבוגרים ומתבגרים מעל לגיל 
 . פעמים ביום4עד , טבליות/ קפליות2 - 1

 .טבליות ליום/ קפליות8 -אין ליטול יותר מ
 .או הקפליות אינן מיועדות בדרך כלל לתינוקות ולילדים/ות והטבלי

 .אין לעבור על המנה המומלצת
 . יש לפנות לרופא, ימים למרות השמוש בתרופה10- ימים או הכאבים נמשכים יותר מ3-תר מואם החום נמשך י

 
 אופן  השימוש

 .ם מיםע התרופהלבלוע . קפליות/ניתן לחצות את הטבליות! או לכתושאין ללעוס 
 

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

 .הרעלה
י אריזת התרופה /י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

 .איתך
 !אה מפורשת מהרופא  ללא הור להקאהי/אל תגרום

 י משקפיים אם הינך/הרכב. ת תרופה/שהינך נוטלבכל פעם י התווית והמנה /בדוק: אין ליטול תרופות בחושך
 .ה להם/זקוק

 
 החסנה

 .לשמור במקום קריר ויבש
נא לשים לב לתאריך התפוגה של . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, החסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

 .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! שיר התכ
 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

 
 : רישום התרופה.מס

 00 20611 87 016: טבליות
     05 27767 25 066   & 00 27767 25 066: קפליות

 
 

 ,מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע
 . תקוה-פתח, 3190ד "ת
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


