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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 
  

  אקמול פוקוס
  קפליות

  
  הרכב

 : מכילהקפליהכל 
Acetylsalicylic acid     250 mg      
Paracetamol                250 mg  
Caffeine anhydrous     65 mg   

  :מרכיבים בלתי פעילים
Microcrystalline cellulose, stearic acid, crospovidone, silicon dioxide, hydroxypropyl 
methylcellulose, FD&C red #40, FD&C yellow #6, polyethylene glycol 400, titanium dioxide, 
polysorbate 80, purified water. 

  
  פעילות רפואית

, כאבי שיניים, כאבי וסת, אב שריריםכ, הצטננות, נוסיםסיבדלקת , כאב ראש, מיגרנה: משכך כאבים במצבים כגון
  .יים קלים וכאבים המלווים בחוםונכאבים שיגר

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

  .מניקה או אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון
    או לתכשירים אחרים אנטידלקתיים אשר אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה

  .אינם סטרואידים
בעיות בקיבה , שגדון,  המופיליה,דימומים, מדמםת מכיב קיבה /מש בתרופה אם הינך סובלאין להשת

  .או מאסטמה משולבת עם פוליפים באף) פפטי פעילכיב (
   שפעת או אבעבועות :ת במחלות המלוות בחום דוגמ20אין להשתמש בתרופה בילדים ומתבגרים עד גיל 

  .) - Reye's syndromeריימתוך חשש לתיסמונת (רוח 
  אין להשתמש בתכשיר אם לאחר נטילת משכך כאבים או תרופה להורדת חום סבלת אי פעם מהתופעות

  .הלם, אסטמה, נפיחות של הפנים, )פריחה בצקתית(אורטיקריה : הבאות
  :ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד/אם הינך סובל  אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

מערכת , הכליה, הכבד, )יתר לחץ דם, כגון הפרעות קצב (או כלי דם/הלב ו, פוליפים באף, )כגון אסטמה(רכת הנשימה מע
כאבי  הינך סובל מ אם.ת מהתמכרות לאלכוהול/אם הינך סובל, )'כגון קרישה וכו(מערכת הדם , )כגון אולקוס(העיכול 

שיעול או , אם כאב הראש נגרם על ידי חבלה,  חמור מהרגילאם הינך סובל מכאב ראש שונה או, ראש באופן יומיומי
או /חום ו, מלווה בהקאותשלך אם כאב הראש או / וחווה כאב ראש בפעם הראשונה ו50אם הינך מעל גיל , התכופפות

  .קשיון צווארי
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
  .התרופה או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם אין לשתות יינות

  
  אזהרות

עלול ) NSAID’s(כמו תכשירים אחרים השייכים לקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים מכיל אספירין אשר תכשיר זה 
סטרואידים , זמנית תרופות לדילול דם-באנשים הנוטלים בו: ל"הסיכון לדימום בקיבה במיוחד במקרים הנלהגביר את 

  .תכשיר ובצריכת אלכוהולבשימוש ממושך ב, אחרותNSAID’s ותרופות 
 ניתן לתקופה, כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ: עלול לגרום לנזק בכבד במקרים האלהאשר פרצטאמול  תכשיר זה מכיל

  .כשנוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד, שותים משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול ,ממושכת
   למניעת- ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התיעצות עם רופא או רוקחאין ליטול תרופות נוספות להורדת חום

  .הרעלה של פרצטאמול/מינון יתר
  .יש להגביל את צריכת הקפאין בזמן הטיפול

  .בלי להיוועץ ברופאאו תקופה ממושכת אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות 
  .להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופהעליך , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  .התכשיר עלול להפריע לתוצאות של בדיקת סוכר בדם
  . ימים לפני כל ניתוח7אין ליטול תרופה זו 

  . ללא התייעצות עם רופא12אין להשתמש בתרופה במתבגרים ובילדים מתחת לגיל 
  .אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים ללא התייעצות עם רופא

  
  תרופתיות-תגובות בין

עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע , או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל
  סיכונים 

כגון  (תרופות נגד קרישת דם :ופות מהקבוצות הבאותלגבי תר, מיוחדב תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-או אי
 ,)אחרות הקאה ובעיות קיבה, לטיפול בבחילה(מטוכלופראמיד או דומפרידון , )לשגדון(פרובנציד , )וורפרין או קלופידוגרל

 ן פניטואיברביטורטים או: תרופות אשר מזרזות פעילות אנזימי כבד כגון ,)להפחתת יתר שומני הדם(כולסטיראמין 
תרופות נוספות בעלות פעולה משככת כאבים ונוגדי , )לאיידס(זידובודין , תרופות נגד סכרת, מטוטרקסט, )לעויתות(

נוגדי , )ACEכגון מעכבי (תרופות להורדת לחץ דם , קורטיקוסטרואידים, תרופות המשפיעות על חומציות השתן, דלקות
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ון גכ(משתנים , )כגון תיאופילין(רופות לטיפול באסטמה ת, סותרי חומצה, )SSRIכגון קבוצת (דיכאון או חרדה 
  ).פורסמיד

  
  
  

  תופעות לוואי
  ,כאב בטן, רוי בקיבהגי, בחילה :כגון בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי

  .כאב בטן קל, צרבת
  ות מיוחדתהמחייבות התייחס) הנובעות בדרך כלל ממינון יתר (תופעות 
  . י לרופא/פנה: נידודי שינה, עצבנות, חבורות או פיתוח דלקות ביתר קלות, דימומים

צואה דמית או , קוצר או קשיי נשימה, )או גרון/לשון ו, שפתיים,  בפניםפיחותנ, אודם, גירוד בעור, פריחה( תגובה אלרגית
הקאות חמורות דמיות או דמויות גרגירי , התעלפות, סחרחורת, כאבים עזים בקיבה, מוגברת עייפות או חולשה, שחורה
  .י לרופא/י הטיפול ופנה/הפסק :קפה
שתן , הזעה מוגברת,  אובדן תיאבון,עוויתות, שינויים בקצב הלב, בעיות שמיעה, זמזומים באזניים, חרדה, שקט-אי, רעד
  .לרופאי /י הטיפול ופנה/הפסק: או העור/הצהבת העיניים ו, שינויים בהטלת השתן, כהה

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

  עם
  .הרופא מיד

  
  מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא

   שעות6 קפליות כל 2:  שנים12למבוגרים ולילדים מעל גיל 
   שעות24 - קפליות ב8 -אין ליטול יותר מ

   שעות למיגרנה48 -ן ליטול התרופה מעבר לאי
  .אין לעבור על המנה המומלצת

  שנים  12מתחת לגיל לילדים ומתבגרים לתרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל 
  . ימים יש לפנות לרופא5 ימים או אם לא היתה הקלה בכאבים תוך 3-אם החום נמשך למעלה מ

  
  אופן השימוש

  . מלאהמים כוס עם תרופהלבלוע ה! אין ללעוס
  .יש ליטול התרופה אחרי ארוחה

  . דקות לאחר נטילת התרופה15-30אין לשכב 
  .אין לחצות או לכתוש את התרופה

  
  !י הרעלה/מנע

  .או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו
  .י אריזת התרופה איתך/והבא, י מיד לחדר מיון של בית חולים/פנה, ע ילד מן התרופהאם נטלת מנת יתר או אם בטעות בל

  ! ללא הוראה מפורשת מהרופא להקאהי/אל תגרום
  י משקפיים אם הינך/הרכב.  תרופהת/ שהינך נוטלבכל פעםי התוויות והמנה /בדוק! אין ליטול תרופות בחושך

  .ה להם/זקוק
  

  החסנה

  מתחת לבש במקום ילשמור תרופה זו
oC25.  

  . את סופח הלחות בתוך המיכל ולסגור היטב את המיכל לאחר כל שימושאירשהיש ל
  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! התכשיר
  .ן תרופות שונות באותה אריזהאין לאחס

  

  00 30995 35 131: רישום התרופה' מס

              131 35 30995 11  
  

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


