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 י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו"פורמט עלון זה נקבע ע
========================================  
  1986-ו"התשמ) תכשירים(ון לצרכן לפי תקנות הרוקחים על

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

  
  נרוסין

  טבליות
  

  הרכב
  :כל טבליה מכילה

Naproxen Sodium     275 mg  
  

  :מרכיבים בלתי פעילים
Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, magnesium stearate, hypromellose, FD&C yellow 
#6/sunset yellow FCF aluminium lake, macrogol/PEG 400 & 4000, titanium dioxide. 

  קבוצה תרפויטית
  .משכך כאבים .נוגדי דלקת שאינם סטרואידים

  
  פעילות רפואית 

, בדלקות גידים  ושרירי השלדלטיפול ,) שגרוניות(לטיפול בדלקות ראומטיות . הורדת חום.משכך כאבים קלים עד בינוניים
  .לטיפול בכאבי וסת

  
  .כאבי וסת ולהורדת חום, שיגרון, כאבי גב, כאבי שרירים, שיניים, טיפול בכאבי ראש-התרופה מיועדת ל

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

  מנסה להיכנס להריון  או מניקה,בהריוןאל תשתמשי בתרופה כאשר הינך 
 או  Naproxen ,Naproxen sodium -ל,  התכשירישות לאחד ממרכיביאין להשתמש בתרופה אם ידועה רג

   .כלשהו אם הייתה לך בעבר תגובה אלרגית בנטילת משכך כאבים
אם הינך סובל מכשל לבבי  ,ת לעבור ניתוח לב/ה או הינך עומדאם עברת זה עתאין להשתמש בתרופה 

  .  חמור
   .י דלקת שאינם סטרואידיםאין ליטול בו זמנית עם תרופות אחרות מקבוצת נוגד

דימום , )קוליטיס(דלקת במעי הגס ,מחלת קרוהן, ת מכיב קיבה/אין להשתמש  בתרופה  אם הינך סובל
  .הקאה דמית או דמוית גרגירי קפה,שלשול שחור או דמי, במעי או בפי הטבעת, בקיבה

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת 
  הטיפול

  ת או סבלת  בעבר /אם הינך סובל

מערכת / כליהמחלות ב, יתר לחץ דם, דםה קרישתבכלי הדם ובבעיות , כאבי בטן או כיב עיכולי, צרבת: מבעיות בקיבה כגון
אם הינך , ת משתנים/טלאם הינך נו, הכבד, )אסטמה או פוליפים באף,  נזלתכגון (מליקוי בתיפקוד מערכת הנשימה ,השתן 

ת  /סובלאם הינך  ,לוואי חמורות-ה בעבר לתופעותאו כל משכך כאבים אחר גרמ ופה מקבוצה זואם נטילת תר, 60מעל גיל 
במקרה שהנך (בץ או אם הנך נמצא בסיכון לשבץ אם היה לך ש ,אם הנך סובל מבעיות לב, מהתנפחות הקרסול או הרגל

  . רופאי ל/פנה) רמות כולסטרול גבוהות או אם הינך מעשן, סכרת, ת מלחץ דם גבוה/סובל
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך 
  בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל, השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב

  יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים,  שנים12באשר למתבגרים מעל גיל  .פעילות המחייבת עירנות
  .בקרבת הכביש וכדומה

  .כן יש להמנע מחשיפה לשמש ומשיזוף מוגבר- על;תרופה זו עלולה לגרום לרגישות מיוחדת עם חשיפה לשמש
  ).'משחות הגנה וכו, כובע, בגדים ארוכים(י להגנה מתאימה מהשמש /דאג

  
  אזהרות

  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות מבלי להיוועץ ברופא
  .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ופה כלשהיה למזון כלשהו או לתר/ אם הינך רגיש
  . כבד וכליותיתפקוד ,ך בתרופה זו יש לערוך בדיקות דםבטיפול ממוש

  ת/ת טיפול בגלל זיהום בקטריאלי או אם הינך עומד/עליך להודיע לרופא לפני נטילת התרופה אם הינך מקבל
כגון בדיקות לתפקוד    (מעבדתיותת לעבור בדיקות /ופא אם הינך עומדעליך לדווח לר). כולל ניתוח דנטלי(לעבור ניתוח 

  .מאחר וטיפול בתרופה זו עלול להפריע לתוצאות, )הכבד או בלוטת התריס
  .או השמיעה/ה שינוי כלשהו או הפרעה באיכות הראיה ו/עליך לדווח מיד לרופא אם הינך מרגיש

  .וועץ ברופא לפני השימוש בתכשיריבים להחולים בדיאטה דלת מלח חיי. התכשיר מכיל סודיום
  :נטילת תכשיר זה עלולה לגרום לדימומים בקיבה במיוחד אם

 .60עברת גיל  ♦
 .ת תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים/הינך נוטל ♦
  . משקאות אלכוהוליים ליום3 -ת יותר מ/הינך צורך ♦

ולדימום   עלולה להגביר את הסיכון לשבץ מוחי או התקף לב,מושכת לתקופה מנטילת תכשיר זה במינון גבוה מהמומלץ או
 .בקיבה

 : תרופה זו עלולה לגרום לתופעות אלרגיות כגון
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 ).שוק(הלם , של אסטמה החמרה, קוצר נשימה, נפיחות בפנים, שלפוחית בעור, גרד, פריחה עורית
 
 
  

  . ימים10 - אם הכאבים נמשכים יותר מ ימים או3 -אם החום נמשך יותר מ, י לרופא/י השימוש ופנה/הפסק
  

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

תרופות להורדת לחץ דם וללב , תרופות נגד קרישת דם, ליצילטים או תכשירים אחרים אנטי דלקתיים שאינם סטרואידיםוס
 מתוטרקסט ,)כגון פניטואין לעויתות(הידנטואין , גליקוזידים קרדיאלים כגון דיגוקסין ,משתנים, )נולולרפרופ(כגון חוסמי ביתא 

או ) ותלהשתל(ציקלוספורין , )מקבוצת סולפונילאוריאהכגון ( תרופות נגד סוכרת או) לשגדון(פרובנציד , )לסרטן ולספחת(
להשריית (מיפפריסטון , סטרואידים, דים או  קוינולינים לזיהומים כגון סולפונאמיהאנטיביוטיק,)לעויתות(חומצה ולפרואית 

תרופות לטיפול בדיכאון כגון , )ולסטרוללהורדת רמות כ(כולסטיראמין ,  סודיום ביקרבונט,סוקרלפט, סותרי חומצה, )הפלה
  ). לטיפול באיידס(זידובודין , )SSRI'S(מעכבי קליטה חוזרת של סרטונין ום ותרופות ממשפחת ליתי

  
  תופעות לוואי

  :בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון
  . כדי להקל על תופעות הלוואי במערכת העיכול ניתן ליטול סותרי חומצה: צרבת, חוסר נוחות בקיבה, הקאה, בחילה

  ).י גם להלן/ראה(אם התופעות הללו מחריפות יש לפנות לרופא 
  . חוסר תאבון ,דלקת בלבלב, עצירות: מערכת העיכול

  .איבוד שיער: שיער
  . יכשל כליית, שינוי בבדיקת תפקודי כלייה, דם בשתן/ חלבון, דלקת בכליה: כליה
  . יאהנוזל בר, דלקת בריאות, אסטמה: ריאות
  .דלקת בכלי הדם, רמות גבוהות של אשלגן, אנמיה, ירידה במספר תאי הדם הלבנים/עליה, ירידה במספר הטסיות: דם

  .קושי בכניסה להריון : פריון
קיב או , דכאון, סחרחורת, ומותשינוי בדפוס החל, בעיות שינה, קושי בזיכרון,  חוסר ריכוז,עייפות, כאב ראש, עויתות: ראש

  . דלקת לא זיהומית בקרום המוח, דלקת בפה
  .צמא או חום, בלשון או בפהכאב או יובש , התנפחות, כאב, חולשת שרירים: כללי

     
  תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

 בידיים שלפוחיות, אדמומיות, התנפחות הצוואר או הפנים, כחלחלים על העור/ כתמים שחורים, חבורות, גרוד, פריחה עורית
תגובה עורית הנגרמת מחשיפה לשמש , דימומי אף ,פריחה אדומה מתקלפת בפנים, רקילוף העו, מוגלה, או בכפות הרגליים

עור מזיע , הידיים וכפות הרגלייםשלפוחיות והתנפחות , הכוללת דלקת") ע התרופה על חיי היום יום שלךאיך תשפי: " '/ראה(
  .י לרופא מיד/פנה ) :הצבהת העור והעיניים( דלקת בכבד ,  ראש חמור או מתמשךכאב, או צהוב

 , או דמוית גרגירי קפההקאה דמית, צרבת חריפה,  עילפון,ירידה במתן שתן, חום,  נפיחות מסביב לעינייםאם הינך חשה
קשיים : רגישות יתר,  דמישלשול, צואה דמית או שחורה, כאב חמור ורגישות במעי ,כאב בבטן התחתונה, שלשול חמור

סחרחורת , ה או גירוי פתאומי או חריף  בעורפריח, בידיים וברגליים, בשפתיים, בלשון ,קוצר נשימה נפיחות בפנים, בנשימה
  .צלצולים באוזניים ,הפרעות בראיה, הפרעות בשמיעה, חמורה

ועליה ,  נפיחות בקרסול וברגליים, כשל לבבי, יקצב לב לא סדיר או איט, לחץ דם גבוה, כאב בחזה, קוצר נשימה: בעיות בלב
  יש להפסיק הטיפול ולפנות): תרופות כגון נרוסין עלולות להיות קשורות עם העלאת הסיכון להתקף לב או שבץ. (במשקל

  .מיד לרופא
  

   להתייעץעליך, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  . מידעם הרופא

  
  מינון

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא הוא
  . טבליות ביממה2לפי הצורך או מנה התחלתית של ,  שעות12 טבליה כל 1:  שנים12מבוגרים וילדים מעל לגיל 

  . טבליות ביממה2אין לעבור על מינון של 
  . טבליות ביממה1.5עד :  שנים65מעל גיל 

  .ל למנה המומלצתאין ליטול מע
  .יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר המשיגה את מטרת השימוש

  .ים שנ12תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 
  

  אופן השימוש
  .לבלוע הטבליות עם כוס מים. ניתן לחצות את הטבליות!  או לכתושאין ללעוס

  .יש ליטול את התרופה עם או אחרי הארוחה
  

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

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

  .איתך
  ! ללא הוראה מפורשת מהרופא  אין לגרום להקאה

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

  החסנה
  C 25מתחת ל, יבשיש לשמור תרופה זו במקום 

  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
  

  065 82 22014 12/11/00:  רישום התרופה .מס
  
  

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


