
 
 

 1986ו "התשמ) תכשירים( עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
 

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

 דיקלופלסט  פלסטר   DICLOPLAST plaster: שם התכשיר וצורתו
 

 :    כל פלסטר מכיל:הרכב
Diclofenac Hydroxy Ethylpyrrolidine 180 mg (equivalent to Diclofenac 
Sodium 140mg) 

 : כמו כן מכיל
Gelatin, Polyvinylpyrrolidone, Sorbitol Solution, Kaolin, Titanium Oxide, 
Propylene Glycol, Methyl Parahydroxybenzoate, Propyl 
Parahydroxybenzoate, Disodium Edetate, Tartaric Acid, 
Dihydroxyaluminium Aminoacetate, Carboxymethylcellulose Sodium, 
Sodium Carboxyvinyl Polymer, Butylene Glycol, Polysorbate 80, Fragrance, 
Purified Water. 

 
 . התכשיר אנטי דלקתי לא סטרואידי:פעילות רפואית

 
 .כאב ודלקת לא זיהומית, התרופה מיועדת לטיפול מקומי במחלות ראומטיות

 
 ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

 
 .רופה כאשר הינך בהריון או מניקהאל תשתמשי בת

לאספירין ולסליציליטים ולתכשירים , אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
 .נוגדי דלקת אחרים שאינם סטרואידיים

 
 

 :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול 
, )כגון אסטמה(נשימה מערכת ה: ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד/אם הינך סובל

 ת מנטיה לאלרגיה בעור/אם הינך סובל). אולקוס(מערכת העיכול , מערכת השתן/הכליה
 )Urticaria.(  
 
 
 :אזהרות 

 .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא
פא לפני נטילת עליך להודיע על כך לרו, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

 .התרופה
 ).חתכים, שפשופים(אין להשתמש בדיקלופלסט על פצעים פתוחים 

ללא התייעצות , באותו הזמן, לא מומלץ להשתמש ביותר מפלסטר אחד על אזורים שונים
 .עם רופא

 ).כגון אף ופה(יש להימנע ממגע הדיקלופלסט  עם העיניים או עם רקמות ריריות 
 
 



 
 

 תתגובות בין תרופתיו
או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת  עליך לדווח , ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

במיוחד , תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי
תכשירים אנטי דלקתיים אשר אינם , אספירין וסליציליטים: לגבי תרופות מהקבוצות הבאות

 .סטרואידים
 

 :לוואיתופעות 
 : בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

 ).נדיר(רגישות לשמש , תחושת צריבה, האדמת העור, גרד
אולם .  כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר-תופעות אלו חולפות בדרך

 .פאי ברו/היוועץ, במידה שהן מתמשכות או מהוות מטרד
 
 

 :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
כאשר משתמשים בשטחים )  שלא היו קיימים לפני השימוש (פריחה או דלקת מקומיים , גירוי

במקרה זה עלולות להופיע תופעות . נרחבים ולתקופה ממושכת תיתכן ספיגה למערכת הדם
הפרעות , כת העיכולבחילה והפרעות במער:  לנטילה דרך הפה של התרופהתלוואי האופייניו
 .י לרופא/י הטיפול ופנה/הפסק): נדיר(כאב ראש , סחרחורת, בתפקוד הכבד

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

 
 

 :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
משך . להניח פלסטר על האזור הנגוע בבוקר ובערב. הגנה השקוףיש להסיר את מעטה ה

 . יום14הטיפול לא יעלה על 
 .אין לעבור על המנה המומלצת

 .תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות
 . ימים יש לפנות לרופא7אם לא חל שיפור במצבך תוך 

 
 

 :י לב/שים
 .י בלבדתרופה זו מיועדת לשימוש חיצונ!  לא לבלוע 

 
 

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

 .י הרעלה/ועל ידי כך תמנע
י מיד לחדר מיון של בית /פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

 .י אריזת התרופה איתך/והבא, החולים
 !הוראה מפורשת מרופא  ללא אין לגרום להקאה

 .ת נוטל התרופה/ שהנךבכל פעם יש לבדוק התווית והמנה ! אין ליטול תרופות בחושך 
 .ה להם/יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :אחסנה
 .מקום קריר

 . חודשים3לאחר פתיחת המעטפה ניתן להשתמש בפלסטרים תוך 
נא . ופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבדתר, האחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה 

עליך להיוועץ ברוקח שסיפק , בכל מקרה של ספק! לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר
 .לך את התרופה

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
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