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

השימוש מתחת לגיל 6 חודשים הינו על פי מרשם רופא

נורופן®
לילדים

תרחיף בטעם תפוז
ללא סוכר • ללא צבע מאכל • ללא גלוטן 

Ibuprofen 100 mg :הרכב: כל 5 מ"ל מכילים
קרא את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל 
מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל 

הרופא או אל הרוקח. 
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות מתחת לגיל 3 חודשים. 
השימוש בילדים בגיל 3-6 חודשים הינו על פי מרשם רופא. עליך 
להשתמש בה בצורה נכונה. היוועץ ברופא או ברוקח אם הנך זקוק 
למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה )סימפטומים( 

מחמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה? 
לשיכוך כאבים קלים עד בינוניים ולהורדת חום.

.)NSAIDs( קבוצה תרפויטית: נוגדי דלקת שאינם סטרואידים

2. לפני השימוש בתרופה 
 אין להשתמש בתכשיר אם: 

הינך בהריון.  •
ידועה רגישות לתרופה או לאחד ממרכיביה.  •

הייתה לך בעבר תגובה אלרגית בנטילת משכך כאבים כלשהו,   •
לאספירין או לנוגדי דלקת אחרים שאינם סטרואידים.

עברת זה עתה או הנך עומד לעבור ניתוח לב.  •
הנך סובל מהתייבשות )איבוד נוזלים רציני( כתוצאה מהקאות   •

מתמשכות, שלשול או אי-שתיית נוזלים.
הנך סובל או סבלת בעבר מכיב עיכולי.  •

הנך נוטל בו זמנית תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם   •
סטרואידים.

לפני הטיפול בתרופה זו ספר לרופא אם:
הינך מיניקה.   •

הנך סובל או סבלת בעבר מבעיות קיבה כגון: צרבת, כאבי בטן, בעיות   •
בקרישת דם, יתר לחץ דם, מחלות לב וכליה, ליקוי בתיפקוד מערכת 
הנשימה )כגון אסטמה, פוליפים באף(, הכבד, זאבת אדמנתית, 

מחלות ברקמת החיבור, או רגישות לסליצילטים ואספירין.
נטילת תרופה מקבוצה זו או כל משכך כאבים אחר גרמה לתופעות   •

לוואי חמורות.
הנך נמצא בהשגחת רופא עקב מצב קשה אחר.  •

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה: 
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי   •

להיוועץ ברופא. 
אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך   •

לרופא לפני נטילת התרופה. 
עליך לדווח לרופא אם הנך עומד לעבור ניתוח )כולל ניתוח דנטלי(   •
או בדיקות מעבדתיות, מאחר והטיפול בתרופה עלול להפריע 

לתוצאות.
נטילת תכשיר זה עלולה לגרום לדימומים בקיבה במיוחד אם הנך   •

נוטל תרופות אחרות מקבוצת נוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
נטילת תכשיר זה במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת, עלולה   •

להגביר את הסיכון לשבץ מוחי או התקף לב ולדימום בקיבה.
תרופה זו עלולה לגרום לתופעות אלרגיות כגון: פריחה עורית, גרד,   •
שלפוחית בעור, נפיחות בפנים, קוצר נשימה, החמרה של אסטמה, 

הלם )שוק(. 
  אם אתה לוקח, או לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות 

ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה נוטל:

תרופות מהקבוצות הבאות: אספירין וסליצילטים ו/או נוגדי דלקות   •
אחרים. 

תרופות נגד קרישת דם )כגון קומרין ונגזרותיו(. איבופרופן עלול להשפיע   •
על תוצאות בדיקות לקרישת דם ועלול להעלות את הסיכוי לדימום, 

במיוחד דימום בקיבה. 
תרופה להורדת לחץ דם )כגון חוסמי בטא או קפטופריל(, פרובנציד,   •
ליתיום או מתוטרקסט )לסרטן ולספחת( ותרופות משתנות כגון 

פורוסמיד ותיאזידים. 
זידובודין )לאיידס(, איבופרופן עלול להאריך זמן הדימום.   •

  שימוש בתרופה ומזון: 
יש לבלוע את התרופה עם מים עם או אחרי הארוחה.  •

יש להרבות בשתייה בזמן הטיפול על מנת למנוע התייבשות.  •
  שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול: 

אם הנך צורך יותר מ- 3 משקאות אלכוהוליים ביום, נטילת תכשיר 
זה עלולה לגרום לדימומים בקיבה. 

  הריון והנקה:
אין להשתמש בתרופה אם הינך בהריון.  •

לפני הטיפול בתרופה זו ספרי לרופא אם את מיניקה.  •
  נהיגה ושימוש במכונות:

בחולים מסוימים תרופה זו עלולה לגרום לנמנום, סחרחורת או טשטוש   •
ראיה. 

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.

  שימוש בתרופה וחשיפה לשמש: התכשיר עלול לגרום לרגישות 
מיוחדת עם חשיפה לשמש: על כן המנע מחשיפה לשמש ודאג להגנה 

מתאימה )בגדים ארוכים, כובע, תכשירי הגנה וכו'(.
  מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: ללא גלוטן.

3. כיצד תשתמש בתרופה? 
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.   •

אין לעבור על המנה המומלצת.   •
יש לנער את הבקבוק לפני השימוש.   •

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות מתחת לגיל 3   
חודשים. לילדים בגילאי 3-6 חודשים השימוש הוא על פי מרשם 

רופא. מגיל 6 חודשים השימוש הוא ללא מרשם רופא. 
יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר המשיגה את מטרת השימוש.   •
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת מבלי   •

להיוועץ ברופא. 
המינון המקובל בדרך כלל הוא: מצא את המינון המתאים   •

בטבלאות: 
אם ידוע לך משקל הילד - יש לתת את המינון כפי שמופיע בטבלת 

המשקל המציינת מינון לפי משקל.
רק במקרה שלא ידוע משקל הילד - ייקבע המינון על פי הגיל כפי 

שמופיע בטבלת הגיל המציינת מינון לפי גיל הילד.

ניתן לקחת מנה נוספת כל 6-8 שעות בהתאם לצורך, אולם אין ליטול 
יותר מ- 4 פעמים ב- 24 שעות. 

טבלת מינונים לפי משקל

מס' פעמים
ב- 24 שעות

מינון משקל
 לפי מ"ל לשימוש )ק"ג(

במזרק מדידה
לפי מרשם רופא מתחת ל- 5 ק"ג

3-4 2 מ"ל 5-5.4 
3-4 2.5 מ"ל 5.5-8.1
3-4 3.75 מ"ל 8.2-10.9
3-4 5 מ"ל 11-15
3-4 16-21 7.5 מ"ל 
3-4 10 מ"ל 22-26
3-4 12.5 מ"ל  27-32
3-4 15 מ"ל 33-43

טבלת מינונים לפי גיל
ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן 
משמעותי. לכן יש לעשות מאמץ ולברר את משקל הילד ולקבוע 
מינון לפי טבלת המשקל. רק אם אין אפשרות לברר את משקל 

הילד ניתן לקבוע מינון לפי טבלה זו.

מס' פעמים
ב- 24 שעות

מינון
לפי מ"ל לשימוש גיל

במזרק מדידה
לפי מרשם רופא 3-6 חודשים

3-4 2.5 מ"ל 6-11 חודשים
3-4 3.75 מ"ל 12-23 חודשים
3-4 5 מ"ל 2-3 שנים
3-4 7.5 מ"ל 4-5 שנים
3-4 10 מ"ל 6-8 שנים
3-4 12.5 מ"ל 9-10 שנים
3-4 15 מ"ל 11-12 שנים

בדיקות ומעקב:
אם החום או הכאבים נמשכים יותר מ- 3 ימים, יש להפסיק הטיפול   •

ולפנות לרופא. 
במקרה של טיפול ממושך בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם, שתן,   •

תפקודי כבד, כליה ובדיקות עיניים. 
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר: או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, 
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה 
איתך. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם 

שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. 
אופן השימוש:

עליך להשתמש במזרק המדידה המצורף למדידת הכמות הנכונה 
של התרופה. 

שבצוואר  המיוחד  הפתח  לתוך  בחוזקה  המזרק  את  הכנס   .1
הבקבוק.

נער היטב את הבקבוק.  .2
למילוי המזרק, הפוך את הבקבוק כשהמזרק מוחזק במקומו, משוך   .3
בעדינות את הבוכנה כלפי מטה ועל-ידי כך, אפשר לנוזל להגיע 

לסימון המתאים על גבי המזרק.
בסיום המילוי, הפוך בחזרה את הבקבוק ושחרר בעדינות את   .4

המזרק.
תכולתו  את  והזלף  הילד  של  לפיו  המזרק  קצה  את  הכנס   .5

בעדינות.

6. לאחר השימוש יש לסגור את הבקבוק, לשטוף את המזרק במים 
פושרים ולייבשו.

4. תופעות לוואי
כמו בכל תרופה, השימוש בנורופן לילדים עלול לגרום לתופעות לוואי 
בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן 

ולא תסבול מאף אחת מהן.
תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות, יש להפסיק את השימוש 

ולפנות מיד לרופא אם מופיעות התופעות הבאות: 
הפרעות בראיה או בשמיעה.  •

פריחה, סימפטומים של דלקת קרום המוח )כגון: כאבי ראש, חום,   •
צוואר נוקשה(, בחילות חריפות וממושכות, הקאות, צפידות, כאבים 

בעמוד השידרה או בצקת. 
כאבים ברום הבטן, כאבי ראש או קילוף עור.   •

אם הנך חש עלפון, הקאה דמית, צואה דמית או שחורה.   •
תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות: 

שלשול, בחילה, סחרחורת, כאבי בטן או נמנום.  •
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת 

לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה? 
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום   •
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע 

הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא! 
 )Exp. date/Use by( אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה  •
המופיע על גבי הבקבוק והאריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום 

האחרון של אותו חודש. 
תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25oC. ניתן להשתמש   •
בתכשיר למשך 6 חודשים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. אין 

לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף 
נורופן לילדים הינו תרחיף בטעם תפוז בצבע חלבי, המשווק באריזות 

של 100 מ"ל ו-150 מ"ל.
מרכיבים בלתי פעילים:

Xanthan Gum, Sodium Citrate, Citric Acid, Orange Flavor, 
Sodium Saccharin, Sodium Chloride, Maltitol Syrup, Glycerin, 
Polysorbate 80, Domiphen Bromide, Purified Water.

כל 5 מ"ל מכילים 9.24 מ"ג נתרן.
מס' רישום התרופה: 22 29724 31 116

יצרן: רקיט בנקיזר הלת'קר בע"מ, הל, אנגליה.
בעל הרישום: רקיט בנקיזר )ניר איסט( בע"מ,

רח' הנגר 6, הוד השרון.
לשם הפשטות והקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת   •

התרופה מיועדת לבני שני המינים. 
עלון זה נבדק ואושר על-ידי משרד הבריאות בספטמבר 2012.  •

•
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