אדקס®  /אדקס® פורטה  -קפליות
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו1891 -
קרא/י בעיון את העלון עד סופו לפני השימוש בתרופה.
הרכב אדקס :כל קפליה מכילה:
מרכיב פעילIbuprofen 200 mg :
מרכיבים בלתי פעילים:
Microcrystalline cellulose, maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, carmellose sodium,
silica colloidal anhydrous, stearic acid, hypromellose, titanium dioxide, E 127 lake, macrogol, E 104 lake
(yellow), E 133 lake (blue), carnauba wax, talc.
הרכב אדקס פורטה :כל קפליה מכילה:
מרכיב פעילIbuprofen 400 mg :
מרכיבים בלתי פעילים:
Microcrystalline cellulose, maize starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, carmellose sodium,
silica colloidal anhydrous, stearic acid, hypromellose, macrogol, titanium dioxide, talc, carnauba wax.
קבוצה תרפויטית:
איבופרופן שייך לקבוצת התכשירים נוגדי דלקות לא סטרואידליים (.)NSAIDs
התוויות:
אדקס ואדקס פורטה הינם תכשירים הינם תכשירים המיועדים לטיפול בכאבי ראש הקשורים במיגרנה .לשיכוך כאבים קלים עד
בינוניים כגון :כאבי ראש ,כאבי שיניים ,כאבי מחזור ,כאבי גב ,כאבי שרירים; נוגדי דלקות ומשככי כאבים בדלקת מפרקים
במחלות שגרונית ובמחלת מפרקים ניוונית .אדקס מיועד גם להורדת חום.
מתי אין להשתמש בתכשיר?
אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לתרופה או לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתרופה אם ידועה רגישות לאיבופרופן ,לסליצילטים (כגון אספירין) ולמשככי כאבים/מורידי
חום נוגדי דלקת אחרים שאינם סטרואידים.
אין ליטול בו זמנית עם תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
אין להשתמש בתרופה אם הנך סובל/ת או סבלת בעבר מאולקוס  -כיב עיכולי.
אין להשתמש אם עברת זה עתה או אם הינך עומד/ת לעבור ניתוח לב.
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול :אם הינך מניקה ,אם הינך מתכננת להיכנס להריון ,או אם
הינך סובל/ת או סבלת בעבר ממחלות לב ,אם סבלת בעבר מ שבץ או אם הינך בסיכון למצבים אלו (לדוגמא אם הינך סובל/ת
מיתר לחץ דם ,סוכרת ,כולסטרול גבוה או אם הינך מעשן/ת) ,אם הינך סובל/ת מליקוי בתפקוד :מערכת הנשימה (כגון אסתמה);
הכבד ,הכליה/מערכת השתן ,מערכת העיכול כגון צרבת ,כאבי בטן (כולל אלכוהוליזם היכול לגרום לרעילות במערכת העיכול),
מערכת הדם (כגון קרישה ,אנמיה) ,פוליפים באף ,זאבת אדמנתית ,אלכוהוליזם ,כיבים ,פצעים או כתמים לבנים בפה.
אם הינך מעל גיל  ,10אם הינך נוטל/ת משתנים .בחולים הסובלים מבצקות (כגון נפיחות ברגליים) או סוכרת יתכן סיכון מוגבר
לכשל כלייתי.
אם נטילת תרופה מקבוצה זו או כל משכך כאבים אחר ,גרמו בעבר לתופעות לוואי חמורות.
איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?
בחולים מסוימים תרופה זו עלולה לגרום לנמנום ,סחרחורת או טשטוש ראייה .אם חשת בתופעות אלה לאחר השימוש בתכשיר,
עליך להיזהר בנהיגה ברכב או בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות .באשר לילדים ,יש להזהירם מרכיבה על
אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.
אדקס או אדקס פורטה עלולים לגרום לרגישות יתר עם חשיפה לשמש; על כן יש להימנע מחשיפה לשמש ולדאוג להגנה
מתאימה (בגדים ארוכים ,כובע ,משחות הגנה וכו').
אזהרות :נטילת תכשיר זה עלולה לגרום לדימומים בקיבה ,במיוחד אם :עברת גיל  ;10הינך נוטל/ת תרופות אחרות מקבוצת
נוגדי דלקת שאינם סטרואידים; הינך צורך/ת יותר מ 3-משקאות אלכוהוליים ליום.
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או במשך תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא .נטילת תכשיר זה במינון גבוה מהמומלץ
או לתקופה ממושכת עלולה להגביר את הסיכון לשבץ מוחי או התקף לב ולדימום בקיבה .בתקופת טיפול ממושכת באדקס או
באדקס פורטה יתכן ויהיה צורך לערוך בדיקות :דם ,תפקוד כבד וכליה ,שתן ,עיניים.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,במיוחד לאספירין ,סליצילטים או נוגדי דלקות שאינם סטרואידים אחרים ,עליך
להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה .עליך לדווח לרופא על נטילת התרופה אם הינך עומד/ת לעבור ניתוח (כולל ניתוח
שיניים) מאחר והתרופה עלולה להגביר את הסיכוי לדימום .עליך לדווח לרופא אם הינך עומד/ת לעבור בדיקות מעבדתיות ,מאחר
והטיפול עלול להפריע לתוצאות הבדיקה.
תרופה זו עלולה לגרום לתופעות אלרגיות כגון :פריחה עורית ,גרד ,שלפוחיות בעור ,נפיחות בפנים ,קוצר נשימה ,החמרה של
אסתמה ,הלם (שוק).
הפסק/י השימוש ופנה/י לרופא אם החום נמשך יותר מ 3-ימים ,אם הכאבים נמשכים יותר מ 10 -ימים או אם האזור הכואב נפוח
או אדום או בהופעת סימנים חדשים.
איבופרופן שייך לקבוצת התרופות שעלולות לפגום בפוריות בנשים .אפקט זה הפיך בהפסקת טיפול .בשימוש מדי פעם ,בלתי
סביר שייפגעו הסיכויים לכניסה להריון ,אך במידה והינך מתקשה להיכנס להריון עלייך להיוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

תגובות בין תרופתיות  :אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת ,או אם סיימת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא
המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות ,במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות :תרופות
אחרות המכילות איבופרופן ,סליצילטים (כגון אספירין) ומשככי כאבים/מורידי חום נוגדי דלקת אחרים ,פאראצטמול ,תרופות נגד
קרישת דם (כגון וורפרין ,הפרין ,טיקלופידין) ,תרופות מעכבות הצטברות טסיות (כגון אספירין ,פלויקס) ,משתנים ,תרופות
להורדת לחץ דם (חוסמי בטא כגון אתנולול ,מעכבי  ACEכמו קפטופריל או אנטגוניסטים לרצפטור אנגיוטנסין  IIכמו לוסרטן),
פרובנציד ,דיגוקסין (למחלות לב) ,ליתיום ,סטרואידים ,מתוטרקסט (לטיפול בעיקר במחלות ממאירות ,ספחת ודלקת מפרקים
שיגרונית) ,תרופות לדיכוי מערכת החיסון (כגון ציקלוספורין ,טקרולימוס) ,אנטיביוטיקות מקבוצת הקווינולונים (כגון
ציפרופלוקסצין) ,מיפפריסטון (אם נלקח בתוך  12ימים שקדמו לנטילת תרופה זאת) ,תרופות לטיפול בסוכרת (יתכן שאיבופרופן
מגביר את הפעילות של תרופות אלו ויהיה צורך לשנות את המינון) ,חומצה ולפרואית (לאפילפסיה ועוויתות בעיקר) (יתכן
ששימוש בו זמנית מגביר את הסיכון לדימום) ,כולכיצין ( יתכן ששימוש בו זמנית יגרום לסיכון מוגבר לכיבים או דימום במערכת
העיכול) ,זידובודין (תכשיר אנטי-ויראלי) ,תרופות מקבוצת מעכבי ספיגת סרוטונין סלקטיביים (( )SSRIsלטיפול בבעיות נפשיות
כגון דיכאון).
תופעות לוואי :בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה ,בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון :שלשול ,נמנום,
סחרחורת ,כאב ראש ,רגישות העור לשמש ,עייפות .במקרים נדירים דווח על דקרור בידיים או ברגליים ,צלצולים באוזניים,
שינויים במצב הרוח ובלבול .אם תופעות אלו מטרידות או נמשכות מעבר לימים ספורים ,יש לפנות לרופא.
תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת :סימני אלרגיה ,כגון :פריחה עורית ,גרד ,שלפוחיות בעור ,נפיחות פנים ,דפיקות לב או
דופק מהירים לא סדירים ,לחץ בחזה ,צפצופים ,קוצר נשימה ,החמרה של אסתמה ,הלם (אנפילקסיס); הפרעות בראיה או
בשמיעה ,ראיית/שמיעת דברים מוזרים; אולקוס ,כאבים ,עוויתות או תחושת שריפה בבטן ,כאב בחזה ,קשיי עיכול ,תחושת חולי,
בחילה ,צרבת ,הקאות ,בצקת ,צבירת נוזלים (כגון נפיחות ברגליים); סימפטומים של דלקת קרום המוח (כגון :כאבי ראש ,חום,
צוואר נוקשה); צפידות ,כאבים בעמוד השדרה ,לחץ דם גבוה :יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא מיד!
יש דיווחים נדירים של קילוף עור; בעיות בכבד ,הצהבת העיניים ו/או העור; בעיות במערכת הדם ,חבורות; בעיות בכליות ,כאב
גרון חזק עם חום גבוה :יש להפסיק הטיפול ולפנות מיד לרופא! אם הינך חש/ה עילפון הקאה דמית ,צואה דמית או שחורה  -יש
להפסיק הטיפול ולפנות מיד לרופא!
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה ,או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא
מיד.
המינון :המינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא הינו:
אדקס :מבוגרים וילדים מעל גיל  1-2 :12קפליות  1-3פעמים ביום .אין ליטול יותר מ 1 -קפליות ב 24 -שעות.
אדקס פורטה :מבוגרים וילדים מעל גיל  :12קפליה אחת  1-3פעמים ביום .אין ליטול יותר מ 3 -קפליות ב 24 -שעות.
להפגת כאבי מחזור יש להתחיל בטיפול מיד עם הופעת הכאבים.
מינון לילדים :השימוש באדקס או באדקס פורטה בילדים מתחת לגיל  12יהיה בפיקוח רפואי.
אין ליטול מעל למנה המומלצת .יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר המשיגה את מטרת השימוש .אדקס או אדקס פורטה מיועד
לשימוש לטווח קצר בלבד .אין ליטול אדקס או אדקס פורטה למשך יותר מ 10-ימים רצופים ללא הוראה מרופא.
אם הטיפול הוא כרוני ,יש להשתמש בתרופה בזמנים קצובים .אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד
כשנזכרת ,אלא אם-כן זמן נטילת המנה הבאה קרוב; בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!
אופן השימוש :ניתן לחצות ,ניתן לכתוש! יש לבלוע את התרופה עם כוס מים מלאה עם או מיד אחרי ארוחה.
מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י
הרעלה .אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים ,ולהביא אריזת התרופה
איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת
תרופה .יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
אחסנה :במקום קריר מוגן מחדירת אוויר ורטיבות (לא במקרר).
גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים ,תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד.
נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק ,עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
מס' רישום התרופה :אדקס .038912100900 :אדקס פורטה110292829000 :
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