
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו - 1986
התכשיר משווק ללא מרשם רופא

ליינקס
תרסיס מדוד לאף למבוגרים

ליינקס לילדים
תרסיס מדוד לאף לילדים

החומר הפעיל וריכוזו
תרסיס ליינקס למבוגרים מכיל קסילומטאזולין הידרוכלוריד 1 מ"ג/מ"ל )0.1%(
Xylometazoline hydrochloride 1 mg/ml (0.1%)
תרסיס ליינקס לילדים מכיל קסילומטאזולין הידרוכלוריד 0.5 מ"ג/מ"ל )0.05%( 
Xylometazoline hydrochloride 0.5 mg/ml (0.05%) 

לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6, מידע נוסף.

קרא בעיון 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 ניתנת ללא צורך במרשם רופא. 
ליינקס מיועד למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים בלבד.

ליינקס לילדים מיועד לילדים בגילאי 2-12 שנים. תרופה זו אינה מיועדת לילדים 
מתחת לגיל שנתיים.

עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. 
עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה )סימפטומים( מחמירים או אינם משתפרים 

לאחר 3 ימים.
שימוש ממושך או מופרז עלול לגרום להחמרה בגודש ולפגיעה ברירית האף.

למה מיועדת התרופה?  .1
התרופה מיועדת להקלה מהירה בגודש באף עד ל-10 שעות.

קבוצה תרפויטית:
קסילומטאזולין הידרוכלוריד, נמנה על קבוצת הסימפטומימטים.

לחומר הפעיל, קסילומטאזולין הידרוכלוריד, פעולה המכווצת כלי דם נפוחים באף 
לגודלם הרגיל ועל ידי כך מפיגה גודש באף.

לפני שימוש בתרופה  .2
אין להשתמש בתכשיר אם:  

אתה רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר   ∙
מכילה התרופה.

.)Narrow angle Glaucoma( הנך סובל מגלאוקומה מסוג זווית צרה  ∙
אין להשתמש אם הנך לאחר כריתה טרנס-ספנואידלית של בלוטת יותרת המוח   ∙

.)dura mater( או ניתוחים שחשפו בהם את קרום המוח החיצוני

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני השימוש בתרופה ספר לרופא אם:  

הנך סובל מפעילות יתר של בלוטת התריס )היפרתירואידיזם(  ∙
הנך סובל מגלאוקומה  ∙

הנך סובל מסוכרת  ∙
הנך סובל ממחלת לב או כלי דם  ∙

הנך בהריון או מניקה  ∙
הנך סובל מיתר לחץ דם.  ∙

אין לקחת מפחיתי גודש ליותר מ-3 ימים רצופים.  

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא   
מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

תרופות לטיפול בדיכאון מקבוצת מעכבי מונואמינאוקסידאז או מקבוצת הטריציקליים 
או טטרה-ציקליים.

הריון והנקה:  
אין להשתמש בתרופה כאשר הנך בהריון.

 אם הנך בהריון או מניקה, יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש בליינקס או 
בליינקס לילדים בפרט ובתרופות בכלל.

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

המינון המקובל בדרך כלל הוא: 
תרסיס ליינקס מיועד למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים:

לחיצה אחת בכל נחיר, כל 8-10 שעות, לפי הצורך. אין לרסס יותר מ-3 פעמים 
ביממה בכל נחיר.

תרסיס ליינקס לילדים מיועד לילדים בגילאי 2-12 שנים:
לחיצה אחת בכל נחיר, כל 8-10 שעות, לפי הצורך. אין לרסס יותר מ-3 פעמים 

ביממה בכל נחיר.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים, אלא 
בהמלצת הרופא ותחת השגחתו.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע, תרופה זו מיועדת לשימוש באף בלבד. תרסיס ליינקס וליינקס לילדים 
אינם מיועדים לשימוש בעיניים או בפה.

אופן השימוש:
לפני שימוש ראשון, הסר את מכסה המגן והכן את המשאבה על ידי ביצוע תנועות   ∙
פמפום מספר פעמים )לפחות 4 פעמים( עד שתרסיס אחיד משתחרר לאוויר. 

יש להיזהר ולהימנע מריסוס לעיניים או לפה.
קנח את האף בעדינות.  ∙

החזק את הבקבוק ישר כאשר האגודל תחת בסיסו והפיה בין שתי אצבעות )ראה   ∙
איור מטה(.

רכון קדימה מעט והכנס את הפיה לתוך הנחיר.  ∙
רסס פעם אחת, ובו זמנית שאף פנימה בעדינות.  ∙

חזור על הפעולות בנחיר השני.  ∙
שטוף את קצה הבקבוק בעזרת מים חמים. שים לב שלא יכנסו מים אל תוך הבקבוק. 
נגב בעזרת ממחטת נייר נקיה. יש לסגור את הבקבוק לאחר מכן. על מנת למנוע 

הפצת הזיהום, אין להשתמש באותו מיכל של תרופה ליותר מאדם אחד.

אין להשתמש בתרופה לעיתים קרובות או מעבר ל-3 ימים רצופים בלי להיוועץ 
ברופא.

שימוש ממושך או מופרז עלול לגרום להחמרה בגודש ולפגיעה ברירית האף. במידה 
והסימפטומים מתמשכים, יש להתייעץ עם הרופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או 
לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. אם יש צורך, 
תוכל ליטול מנה מיד כשנזכרת.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב 
משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

תופעות לוואי  .4
כמו לכל תרופה, השימוש בתרסיס ליינקס ובליינקס לילדים עלול לגרום לתופעות 
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא 

תסבול מאף אחת מהן.

הפסק את השימוש בתרופה ופנה מיד לרופא באם הנך חש באחת מהתופעות 
הבאות, היכולות להעיד על תגובה אלרגית:

קושי בנשימה או בבליעה  ∙
נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון  ∙

גרד חמור בעור המלווה בפריחה אדומה או בליטות בעור.  ∙
תופעות לוואי נוספות

לעיתים דווחו תופעות הלוואי הבאות:
יובש ברירית האף  ∙

גירוי מקומי  ∙
בחילות  ∙

כאבי ראש  ∙
תחושת צריבה מקומית  ∙

תגובות אלרגיות )פריחה בעור, גרד(  ∙
הפרעות ראיה זמניות וחולפות  ∙

השפעות על הלב וכלי הדם כגון קצב לב מואץ או בלתי סדיר עלולות להתרחש   ∙
במיוחד אם הנך סובל מבעיות לב.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ובתינוקות: על ההורים לדווח לרופא 
המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד!

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה 
סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח 
 על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות 
)www.health.gov.il( המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Ad 
versEffectMedic@moh.gov.il

איך לאחסן את התרופה?  .5
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.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה )exp. date( המופיע על גבי האריזה.   ∙

תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
.25°C-יש לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל  ∙

ניתן להשתמש בתכשיר עד שנה מפתיחת הבקבוק לראשונה, אך לא לאחר   ∙
תאריך התפוגה של התכשיר.

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: 

Glycerol 85%, Sodium citrate 2 H2O, Citric acid monohydrate, Water.
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

התרופה הינה בצורת תמיסה צלולה, כמעט חסרת צבע, בבקבוק זכוכית עם משאבה 
ומכסה מפלסטיק. 

בעל הרישום וכתובתו: אביק שיווק בע"מ, ת.ד 8077, נתניה )מקבוצת טבע(.
שם היצרן וכתובתו: מרקל GmbH, בלאובורן 89143, גרמניה.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות במאי 2017.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
תרסיס ליינקס: 158.41.34689.00

תרסיס ליינקס לילדים: 158.40.34687.00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה 
מיועדת לבני שני המינים.
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מכסה מגן

פיה

כיוון הפימפום



PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE  
PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) – 1986
The medicine is dispensed without a doctor’s prescription

Linex 
Nasal Dosing Spray for Adults

Linex for Kids
Nasal Dosing Spray for Children
The active ingredient and its concentration
Linex Spray for Adults contains
Xylometazoline hydrochloride 1 mg/ml (0.1%)
Linex for Kids Spray contains
Xylometazoline hydrochloride 0.5 mg/ml (0.05%)
For a list of inactive ingredients, please see section 6, Further information. 
Read this leaflet carefully in its entirety before using the medicine. This 
leaflet contains concise information about the medicine. If you have further 
questions, refer to the doctor or pharmacist. 
The medicine is dispensed without a doctor’s prescription.
Linex is only intended for adults and children above 12 years of age. 
Linex for Kids is intended for children between 2-12 years of age. This medicine 
is not intended for children under 2 years of age. 
Use the medicine in the correct manner. Consult a pharmacist if you need 
further information.
Refer to the doctor if signs of the illness (symptoms) worsen or if they do not 
improve after 3 days. 
Prolonged or excessive use may cause worsening of congestion and injury to 
the nasal mucosa. 

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED fOR? 
The medicine is intended for rapid relief of nasal congestion for up to 10 hours.
Therapeutic group: 
Xylometazoline hydrochloride belongs to the sympathomimetic group. 
The active ingredient, Xylometazoline hydrochloride, acts by constricting swollen 
nasal blood vessels to their normal size and thus reducing nasal congestion. 

2.  BEfORE USING THE MEDICINE
 Do not use the preparation if:
∙ You are sensitive (allergic) to the active ingredient or to any of the other 

ingredients contained in the medicine. 
∙ You suffer from narrow angle glaucoma.
∙ Do not use after transsphenoidal hypophysectomy or after surgical 

Interventions which have exposed the external brain membrane (dura 
mater).

Special warnings regarding use of the medicine
 Before using the medicine, tell the doctor if: 
∙ You suffer from an overactive thyroid gland (hyperthyroidism)
∙ You suffer from glaucoma
∙ You are diabetic 
∙ You are suffering from a heart or blood vessel disease 
∙ You are pregnant or breastfeeding 
∙ You are suffering from hypertension.

 Do not take nasal decongestants for more than 3 consecutive days.
 If you are taking, or have recently taken, other medicines, including 

non-prescription medicines and nutritional supplements, tell the doctor 
or pharmacist. Especially if you are taking:
Medicines to treat depression from the monoamine-oxidase inhibitor group, or 
the tricyclic or tetracyclic groups. 

 Pregnancy and breastfeeding:
Do not use the medicine during pregnancy.
If you are pregnant or breastfeeding, you should consult with the doctor, 
particularly, before using Linex or Linex for Kids, or any medicine for that 
matter. 

3. HOW SHOULD yOU USE THE MEDICINE?
Check with the doctor or pharmacist if you are uncertain.
The usual dose is generally:
Linex Spray is intended for adults and children above the age of 12 years: 
One spray into each nostril every 8-10 hours, as needed. Do not spray more 
than 3 times a day into each nostril. 
Linex for Kids Spray is intended for children between the ages of 2-12 years: 
One spray into each nostril every 8-10 hours, as needed. Do not spray more 
than 3 times a day into each nostril. 
This medicine is usually not intended for children and infants under 2 years of 
age unless recommended by a doctor and under his/her supervision.
Do not exceed the recommended dose 
Do not swallow; This medicine is intended for use in the nose only. Linex Spray 
and Linex for Kids Spray are not intended for use in the eyes or mouth. 
Directions for use:
∙ Before using for the first time, remove the protective cap and prime the pump 

by performing a few pumping motions (at least 4 times) until an even spray is 
released into the air. Be careful not to spray into the eyes or mouth.

∙ Gently blow your nose.
∙ Hold the bottle upright with your thumb under its base and the nozzle between 

two fingers (see diagram below).
∙ Lean slightly forward and insert the nozzle into the nostril.
∙ Spray once, and at the same time gently inhale. 
∙ Repeat the steps for the other nostril.
Rinse the tip of the bottle with warm water. Make sure that water does not 
enter into the bottle. Wipe with a clean tissue. Then close the bottle. To avoid 
spreading of infection, do not use the same container of medicine for more 
than one person.

Do not use the medicine frequently or for more than 3 consecutive days 
without consulting the doctor.
Prolonged or excessive use may cause worsening of congestion and injury to 
the nasal mucosa. If the symptoms persist, consult with the doctor. 
If you took an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, 
refer immediately to a doctor or proceed to a hospital emergency room, and 
bring the package of the medicine with you.
If you forgot to take the medicine at the required time, do not take a double 
dose. If necessary, you can take a dose as soon as you remember. 
Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you 
take medicine. Wear glasses if you need them.
If you have further questions regarding use of the medicine, consult the doctor 
or pharmacist.

4. SIDE EffECTS
As with any medicine, use of Linex Spray and Linex for Kids Spray may cause 
side effects in some users. Do not be alarmed when reading the list of side 
effects. You may not suffer from any of them. 
Stop using the medicine and refer to the doctor immediately if you experience any 
of the following side effects, which may be indicative of an allergic reaction: 
∙ Difficulty in breathing or swallowing
∙ Swelling of the face, lips, tongue or throat
∙ Severe itching of the skin accompanied by a red rash or lumps on the skin. 
Additional side effects
The following side effects have been occasionally reported:
∙ Dryness of the nasal mucosa
∙ Local irritation
∙ Nausea
∙ Headaches
∙ Localized burning sensation 
∙ Allergic reactions (skin rash, itchiness)
∙ Temporary and transient visual disturbances
∙ Effects on the heart and blood vessels such as accelerated or irregular heart 

rhythm may occur especially if you suffer from heart problems.
Side effects and drug interactions in children and infants: Parents should 
inform the attending doctor of any side effect, as well as any additional medicines 
being given to the child! 
If a side effect occurs, if any of the side effects worsen, or if you are suffering 
from a side effect not mentioned in the leaflet, consult the doctor. 
Reporting site effects:
Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on the link 
“Report Side Effects of Drug Treatment” found on the Ministry of Health 
homepage (www.health.gov.il) that directs you to the online form for reporting 
side effects, or by entering the link:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Advers 
EffectMedic@moh.gov.il

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?
∙ Avoid poisoning! This medicine, and any other medicine, must be kept in a safe 

place out of the reach of children and/or infants in order to avoid poisoning. 
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by the doctor. 

∙ Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) that appears on the 
package. The expiry date refers to the last day of that month.

∙ Store in a cool and dry place, below 25°C. 
∙ The preparation may be used for up to one year from first opening the 

bottle, but not past the expiry date of the preparation.

6. fURTHER INfORMATION
In addition to the active ingredient, the medicine also contains:
Glycerol 85%, Sodium citrate 2 H2O, Citric acid monohydrate, Water.
What the medicine looks like and the contents of the package: 
The medicine is in the form of a clear, almost colorless solution contained in a 
glass bottle with a plastic pump and cap.
License Holder and address: Abic Marketing Ltd., P.O.B. 8077, Netanya  
(Teva Group). 
Manufacturer and address: Merkle GmbH, Blaubeuren 89143, Germany. 
This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in May 2017.
Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry 
of Health:
Linex Spray: 158.41.34689.00
Linex for Kids Spray: 158.40.34687.00
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