
  1986-ו"התשמ) תכשירים(ים עלון לצרכן לפי תקנות הרוקח
  רכשיי בת/עלון עד סופו בטרם תשתמשי בעיון את ה/קרא

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

  ל'קסיפן גא  :שם התכשיר
  שפופרת, און-בקבוק רול  

  :הרכב
Piroxicam 0.5%  

  
  :החומרים הבלתי פעילים

Diethylene glycol monoethyl ether (transcutol); alcohol; cetiol HE; 
hydroxyethylcellulose; triethanolamine; glycerol mono and dioleate; 
POE (23) lauryl alcohol; methylparaben; propylparaben; purified 
water. 

  
  :פעילות רפואית

  .דלקתית-טית ואנטיראומ-תכשיר לא סטרואידי בעל פעילות אנטי
  ).אינו יעיל בדלקת זיהומית(מקל על כאבים במצבי דלקת 

  
  :התוויות מאושרות

  .המלווים בכאב) שאינה זיהומית(התכשיר מיועד לטיפול מקומי במצבי דלקת 
  

  ?רכשימתי אין להשתמש בת
  .אל תשתמשי בתכשיר כאשר הינך בהריון או מניקה

  .רכשירכיבי התאין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממ
או כאשר תכשירים אלה גרמו לתופעות , אם ידועה רגישות לאספירין או לתרופות אנטי דלקתיות אחרות

  .נזלות אלרגיות ודלקת בעור, של אסתמה
  

  : במקרים הבאיםר מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפולכשיאין להשתמש בת
כגון (מערכת העיכול , מערכת השתן/ הכליה,ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכבד/סובלאם הינך 
  ).אולקוס

  
  :אזהרות

  .לא מומלץ להשתמש בתכשיר על שטחים נרחבים ללא התייעצות עם רופא
  .אין להשתמש בתכשיר זה לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא

  .ברקמות ריריות ובעור פצוע, אין להשתמש בתכשיר בקרבת העיניים
  .רכשיכך לרופא לפני השימוש בת-עליך להודיע על, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/גישאם הינך ר

  
  :תופעות לוואי

מקומיות באזור ות לוואי פעהש עלולות להופיע ובזמן השימוש ב, רכשיבנוסף לפעילות הרצויה של הת
  .ופריחהאדמומיות , גירוי מקומי על העור: וןכג, המטופל

  
  : התייחסות מיוחדתתופעות לוואי המחייבות

עלולות להופיע תופעות לוואי , חבים ולתקופה ממושכתכאשר נעשה שימוש בתכשיר על שטחים נר
הפרעות , פריחה בעור, הפרעות במערכת העיכול: כגון, כלל לנטילת התרופה דרך הפה-האופייניות בדרך
י את /הפסק, אם הופיעה אחת או יותר מתופעות לוואי אלה): נדיר(סחרחורת וכאבי ראש , בתפקוד הכבד
  .י לרופא/הטיפול ופנה

  
                      /..2  
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או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית , ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  .עליך להתייעץ עם הרופא מיד

  
  :בהעדר הוראה אחרת מרופאמקובל מינון 

  . פעמים ביום2-4ל על השטח הנגוע 'יש למרוח אקסיפן ג
  .כלל לילדים-ד בדרךתכשיר זה אינו מיוע

  . ימים יש לפנות לרופא לקביעת המשך הטיפול7אם לא חל שיפור במצבך תוך 
  

  :י לב/שים
  !לשימוש חיצוני בלבד מיועד הר זכשית!  לא לבלוע

  
  :אופן השימוש
  :און-בקבוק רול

אפשר , לאחר מכן.  יש לעסות את האיזור הכואב בעזרת הכדורית שבראש הבקבוק במשך כחצי דקה
  .יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש.  עסות ביד את האיזור עד לספיגה מלאה של החומר בעורל

עלולה להיווצר על הכדורית שכבה דקה וצהבהבה בעלת ריח , במידה שהשימוש בתכשיר אינו רצוף: הערה
תיעלם יש לנגב את הכדורית עד שהשכבה .  שכבה זו אינה משפיעה על איכות ופעילות התכשיר.  אופייני

  .ואיתה גם הריח
  :שפופרת
  .ל בעור'ל ולעסותו עד לספיגת הג' את האיזור הכואב בגיש למרוח

  
  !י הרעלה/מנע
ידי כך -תינוקות ועלאו / וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים והר זכשית

  .י הרעלה/תמנע
  .י אריזת התכשיר איתך/חולים והבא-של ביתי מיד לחדר מיון /פנה, רכשיאם בטעות בלע ילד מן הת

  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאין לגרום להקאה
  .רכשיתבת /משתמש שהינך בכל פעם התווית והמנה י/ בדוק!אין ליטול תרופות בחושך

  .ה להם/ משקפיים אם הינך זקוקי/הרכב
  

  :אחסנה
  .30°C- מתחת לבמקום קריר

נא לשים לב לתאריך .  תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלציםה/גם לפי תנאי האריזה
  .רכשיעליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את הת, בכל מקרה של ספק!  התפוגה של התכשיר

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  
  
  6511.27132  :רישום' מס
  

  .ירוחם, מ" בעפריגו ישראל פרמצבטיקה:  יצרן
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