
 
 1986 -לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו לצרכןעלון 

 ללא מרשם רופא תמשווק תרופהה
 

 מ"ג  60פתילות נורופן לילדים 
  מ"ג 125פתילות נורופן לילדים 

 
  פעיל וכמותו:ה מרחוה

 מ"ג 60 (Ibuprofen): איבופרופן מכילהמ"ג  60רופן לילדים פתילות נוכל פתילה של 
 מ"ג 125 (Ibuprofen): איבופרופן מכילה מ"ג 125ת ים פתילוופן לילדרנוכל פתילה של 

 
   .6, אנא ראה סעיף בלתי פעיליםה חומריםלרשימת ה

 
 . עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות מש בתרופהרם תשתקרא בעיון את העלון עד סופו בט

 .חנוספות, פנה אל הרופא או אל הרוק
 

חודשים  6השימוש מתחת לגיל . ק"ג 6 -או השוקלים פחות מ חודשים 3מתחת לגיל  לתינוקותמיועדת  הופה אינהתר
 הנחיות הרופא. ועל פי הינו במרשם רופא בלבד 

 . על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זהפה בתרו שעליך להשתמ
 נך זקוק למידע נוסף.היוועץ ברוקח אם ה

 :או אינם משתפרים( מחמירים ימפטומיםהמחלה )ס ותסמיני מידהב רופאלעליך לפנות 
  שעות. 24לאחר  - חודשים 3-5 בתינוקות בני

 .ימים 3לאחר  - חודשים 6בילדים ומתבגרים מגיל 
 עיות נשימה, שלשול או עייפות מוגברת.ילדך מפתח פריחה, בפא אם יש לפנות לרו

 

    למה מיועדת התרופה? .1
 ם.הורדת חולו עד בינוניים לשיכוך כאבים קלים

 

 (.NSAIDsסטרואידים ) שאינם דלקת נוגדי :קבוצה תרפויטית
 

 לפני שימוש בתרופה .2
בה. היוועץ ברוקח או ברופא אם אינך שימוש תרופה זו מתאימה לרוב הילדים אך על ילדים מסוימים להימנע מה

 בטוח.

  
 ות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה הראז
 

 ספר לרופא אם:  לילדים פתילות לפני הטיפול בנורופן •
o קטנה , כיוון שישנה עליה מוחי שבץאו  בעיות לב ,גבוה לחץ דםמאו סבל בעבר  ובלהמטופל ס

  .איבופרופןעקב שימוש ב בסיכון לבעיות לב
o  כולסטרול גבוה. או סוכרת , כגוןעיות לבבל מגורם סיכוןהמטופל סובל  
o של הריאות כלשהי מחלה אלרגיתאו מ מהטאסהמטופל סובל מ.  
o  בת אדמנתית אזסבל מהמטופל סובל או  ., לב או מעיכליהכבד,  בעיותמסובל או סבל המטופל

 exfoliativeמדלקת בעור המלווה בשלפוחיות וקילוף בעור ) , מחלה אוטואימונית(,SLE)מערכתית 
dermatitis)ג'ונסון או ממחלות דומות.-ת סטיבן, מתסמונ  

 אין להשתמש בתרופה אם:

שר מכילה התרופה )ראה נוספים ארכיבים המאו לכל אחד מה המטופל רגיש )אלרגי( לאיבופרופן •
  (.6סעיף 

אלרגית )כגון עווית הסימפונות, אסטמה, נזלת, בצקת ]אנגיואדמה[ או  המטופל חווה בעבר תגובה •
 . NSAIDsאו לתרופה אחרת מקבוצת  (חומצה אצטילסליציליתאספירין )ם להקשוריסרפדת(, 

 ריון.הנך בשלושת החודשים האחרונים לה •

 .NSAIDs -התנקבות במערכת העיכול, הקשורים לטיפול קודם ב דימום אול בעבר מבהמטופל ס •

י מוכח עיכול המטופל סובל או סבל בעבר מכיב עיכולי חוזר )לפחות שני מקרים שונים של כיב •
 במערכת העיכול או דימום, או הפרעות אחרות במערכת העיכול(.

 כבד.ההכליה, הלב או המטופל סובל מאי ספיקה חמורה של  •



o דלקתית של המעי כרונית מחלהמסובל  המטופל ( Chronic Inflammatory bowel disease ) כגון
  .(קוליטיס כיבית) הגסית של המעי בקת כיאו דלקרוהן מחלת 

o  .המטופל סובל מבעיות בחלחולת )רקטום( או בפי הטבעת 
o  בנורופן לילדים פתילות, יש להפסיק את השימוש השימוש  יבה בזמןקם בכיב או דימומופיע כאשר

  בתרופה.
o  עלול להסתיר סימנים של זיהומים כגון חום וכאב. לכן, יתכן  פתילותלדים ונורופן ליהיות -למטופל יש זיהום

וכים. דבר זה נצפה לעכב טיפול הולם בזיהום, דבר העלול להוביל לסיכון מוגבר לסיב העלול זו רופהתש

יידקיים הקשורים לאבעבועות רוח. אם אתה נוטל י עור חבדלקת ריאות הנגרמת על ידי חיידקים וזיהומ

 יהום ותסמיני הזיהום שלך נמשכים או מחמירים, היוועץ ברופא ללא דיחוי.תרופה זו בזמן שיש לך ז

o  מיובש, כיוון שקיים סיכון לפגיעה כלייתיתהמטופל. 
o נורופן ליטול להפסיק . עליך לותנורופן לילדים פתידווחו תגובות עוריות חמורות בהקשר לטיפול ב

ולפנות מיד לקבלת טיפול רפואי, אם אתה מפתח פריחה בעור, נגעים ברקמות  לותלילדים פתי
הריריות, שלפוחיות או סימנים אחרים של אלרגיה היות שזה יכול להיות הסימן הראשון של תגובה 

 .4ף עורית חמורה מאוד. ראה סעי
 

 ות  אזהרות נוספ
    :קר למבוגריםבעי חסותאות מתייבהאזהרות ה

עלול להיות קשר עם עליה קטנה בסיכון להתקף לב )אוטם שריר לילדים פתילות ופן לתרופות כגון נור •
הלב( או שבץ מוחי. הסבירות לסיכון כלשהו תעלה עם נטילת מינונים גבוהים וטיפול ממושך. אין לעבור 

 .ימים 3  העולה על טיפולמשך העל או המומלץ על המינון 

לב, עברת שבץ מוחי או אתה חושב שאתה  בל מבעיותאם אתה סושל התקף לב או שבץ מוחי: ון סיכ •
נמצא בסיכון למצבים אלו )לדוגמה אם אתה סובל מלחץ דם גבוה, מסוכרת או מכולסטרול גבוה, או אם 

 אתה מעשן(, עליך לשוחח עם הרופא או הרוקח אודות הטיפול.

התנקבות בקיבה שעלולים בול מתופעות לוואי כגון דימום או ר לסיות ים נוטיםשמטופלים קשי ם:קשישי •
 י חיים. עליך לשוחח עם הרופא לפני שימוש בתרופה זו.להיות מסכנ

  

 מיד לרופא אם:  ספריש ל
 באופן מהיר או אם הם מחמירים. התסמינים של ילדך אינם נעלמים •

ימה, שלשול או י נשקשי בפריחה, האו שהמחלה מלוואינך בטוח מהי המחלה של ילדך  •
 עייפות מוגברת.

 

 ראקציות/תגובות בין תרופתיות: נטאי
מרשם ותוספי לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא  לקחלוקח, או אם  המטופלאם 
 לוקח:המטופל מיוחד אם ב ונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.תז
מעכבי  כגון) NSAIDsמקבוצת  תרואחרופות תו א אספירין המכילות איבופרופן,אחרות  תרופות •

  .תרופות אותן אתה יכול לרכוש ללא מרשם כולל ,[(COX-2מעכבי ] 2גנאז ציקלואוקסי

 )עוזרים במתן שתן( משתנים •

 הפרין(, וורפרין כגוןדם מדללות  )תרופות הקריש נוגדי •

 (, אתנולול, לוסרטאןקפטופריל כגון) גבוה לחץ דםטיפול בלתרופות  •

 ב רוח(מצות ב)להפרע םליתיו •

 (וסוגים של סרטן מפרקים , דלקת פסוריאזיס)ל מתותרקסט •

 (, נגיף הכשל החיסוני האנושיHIV -ל) זידובודין •

 י דלקתית()תרופה אנט קורטיקוסטרואידים •

 )לטיפול בשיגדון( נצידפרוב •

 )סוג של אנטיביוטיקה(אמינוגליקוזידים  •

 (ל בסוכרתלטיפו) דרך הפהתרופות היפוגליקמיות למתן  •

  (בעיות לבל) לבה לשוזידים יקגל •

 (הלאחר השתל ת איבריםדחיי תעי)למנ או טקרולימוס וריןציקלוספ •

  )לזיהומים( ניםלווקווינמקבוצת האנטיביוטיקה  •

  SSRIמקבוצת יכאוןנוגדות דופות רת •

 מול, קלופידוגרלאכגון דיפיריד טסיות ותנוגדתרופות  •

  יסטון.נטילת מיפפר ימים לאחר 12 או בסמוךה פבתרולהשתמש  אין –)להפסקת הריון(  סטוןימיפפר •
 

ת, כגון אספירין/חומצה אצטיל סליצילי מונעות קרישה,דם/ מדללימספר תרופות נוגדות קרישה )כלומר 
כגון קפטופריל, חוסמי בטא כגון  ACE)מעכבי  גבוה קלופידין(, מספר תרופות להורדת לחץ דםוורפרין, טי



להשפיע או להיות מושפעות  עלולותת כגון לוסרטאן( ותרופות אחרו IIסין וטנאנגיקולטן  יאתנולול או חוסמ
 ות נוספות.ופרופן עם תרופלפני שימוש באיב להיוועץ ברופאלכן תמיד יש  הטיפול עם איבופרופן.מ
 

 אם אינך בטוח באילו סוגי תרופות המטופל משתמש, הראה את התרופות לרופא או לרוקח.
 

  :יותופורקה נה ,הריון
  הריון

שים. מצב זה הפיך עם הפסקת השימוש ת העלולה לפגוע בפוריות של נאיבופרופן שייך לקבוצת תרופו
 כוי להכנס להריון. על הסיתשפיע די פעם, תרופה זו, כשנלקחת משלא סביר בתרופה. 

 להרות, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.אולם אם הינך מנסה 
  

יש להיוועץ ברופא טרם השימוש החודשים הראשונים להריון,  6פן במהלך איבופרוהשתמש בלמומלץ לא 
   .החודשים הראשונים להריון 6בתרופה זו במהלך 

 
  הריון.להחודשים האחרונים  3 -אם את בתילות בנורופן לילדים פלהשתמש אין 

 
  הנקה

לא ידוע על תופעות מזיקות  .ם מאודם נמוכייבריכוז לעבור לחלב אם  יםכוליאיבופרופן והמטבוליטים שלו 
לתינוקות, ולכן אין צורך להפסיק להניק במקרה של טיפול קצר טווח בתרופה זו ובהתאם למינון המומלץ 

  להורדת חום. כוך כאב קל עד בינוני ולשי
 

  פוריות
שימוש הפסקת ה איבופרופן שייך לקבוצת תרופות, אשר עלולה לפגוע בפוריות של נשים. הדבר הפיך עם

ספרי לרופא תרופה. אין זה סביר כי שימוש בתרופה זו מעת לעת ישפיע על סיכוייך להיכנס להריון, עם זאת, ב
 .הריוןסובלת מקשיים להיכנס ל לפני השימוש בתרופה אם את

 

  :נהיגה ושימוש במכונות
  .מכונות לעל היכולת לנהוג או להפעי השפעה זניחה שהינה בעלת השפעה אואין לתרופה 

 

 כיצד תשתמש בתרופה?. 3
  .בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח

 ק"ג. 6חודשים, השוקלים לפחות  3 -מותר התכשיר מיועד לילדים בני י
 מ"ג. 60פתילות  לילדים בנורופןק"ג, יש להשתמש   12.5-לילדים השוקלים פחות מ

  .ין מנותשעות ב 6לפחות  יש להמתין
 המינון המקובל בדרך כלל הוא:

 פתילות  פרמס מתן פתילה נוספת תהתחלתי מנה משקל )ק"ג( גיל
 שעות 24 -ב

 3-9תינוקות בני 
השוקלים  חודשים
 ק"ג 6 -יותר מ

 פתילות 3עד  שעות 6-8אם יש צורך, אחרי  מ"ג 60פתילה של  1 6-8

 פתילות 4עד  שעות 6אחרי  ם יש צורך,א מ"ג 60של לה פתי 1 8-12.5 שנתיים - דשיםחו 9

17-12.5 שנים 2-4ילדים   פתילות 3עד  שעות 6-8אם יש צורך, אחרי  מ"ג 125פתילה של  1 

20.5-17 ניםש 4-6ם ילדי  פתילות 4עד  שעות 6אם יש צורך, אחרי  מ"ג 125פתילה של  1 

 
 .על התסמינים נת להקלעל מ ולזמן הקצר ביותר  מוכה ביותריש ליטול את המנה הנ

 
 .יש להיוועץ ברופא - מינון למבוגרים

  .אלא אם הרופא הורה על כך חודשים 3אין לתת את התרופה לתינוק מתחת לגיל 
 

   מלצת.מנה המואין לעבור על ה אזהרה:
 

 משך הטיפול
 לשימוש קצר טווח בלבד.

 וועץ ברופא.ייש לה ,דשיםחו 3-5בקרב תינוקות בגילאי ות שע 24 -התסמינים מחמירים או נמשכים יותר מאם 
וועץ י, יש להומעלה חודשים 6גיל מימים בקרב תינוקות  3 -התסמינים מחמירים או נמשכים יותר מאם 

  ברופא.
ימים, אם הכאב או החום מחמירים או אם מופיעים תסמינים חדשים, יש  3מעל משיכים אם התסמינים מ

 ח.הרוק ולהתייעץ עם הרופא או מידהטיפול להפסיק את 



 
 צורת נטילה 

 אין לבלוע. לשימוש רקטלי )פי הטבעת(.
 

 אופן השימוש
 .חדרת הפתילה אל פי הטבעת )רקטום(על הילד לעשות את צרכיו לפני ה

 : הפתילהדיר את כיצד להח
  ט במים.והרטב במעהפתילה . הסר את העטיפה של ונגב אותן ראשית, שטוף היטב את ידיך

הפתילה עמוק ככל שתוכל אל תוך הרקטום, בעזרת האצבע. אם הפתילה ת א דירהחיש לשכב על הצד. ש לי
 ההוצאת ים לפנימים קר הדקות או הזרם עלי 30במקרר למשך  ה, קרר אותהמכדי לאפשר את החדרתרכה 

 מהעטיפה.
 .הפתילהשטוף את ידיך לאחר החדרת 

 

  ותרגבוה י אם השתמשת או נתת לילדך מינון
הקרוב  בית חולים לרופא או ל תמיד מן התרופה, פנה  נטל ילדנת יתר או אם בטעות לדך מאו נתת לי השתמשתאם 

כלול בחילה, לולים לם עהתסמיני .קוטשיש לנ דעת לגבי הסיכון ולהתייעץ בנוגע לפעולהעל מנת לקבל חוות ביותר 
בול, ל דם(, כאב ראש, צלצול באוזניים, בלטנה שת קיות כמו)עלולה להה כאב בטן, הקא דימום ממערכת העיכול,

 .שלשוללעיתים רחוקות יות ועת עיניים קופצנתנו
היפרקלמיה )יתר דמת, אות, תרהתמצ אי לחץ דם נמוך, עירור,ראייה, ב שושטטורטיגו,  וח עלדובמינונים גבוהים 

החמרה של  ,כיחלון, נשימתי וידיכ ,כבד, נזק לכליות חריפה, אי ספיקת מוגבר INR/פרותרומבין  זמן אשלגן בדם(
חולשה  ילדים(, עוויתות )בעיקר בהכרה , אובדןחזקות נמנום, כאבים בחזה, דפיקות לב ,יםאסטמה אצל אסתמטי

 .נשימהות בעיו וףבג רוקשתן, תחושת בוסחרחורת, דם 

 או לתת את התרופהלהשתמש ם שכחת א
 שעות 6בתנאי שחלפו לפחות , אם לצורךבהתה הבאת המנה או תן א תמשאו לתת, השאם שכחת להשתמש 

 לתת מנה כפולה.להשתמש/אין  וש/מתן המנה הקודמת. מזמן השימ
 

נך משקפיים אם ה ה. הרכבך נוטל תרופנשה בכל פעםאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 
  .זקוק להם

 
  .רוקחו בברופא אפה, היוועץ אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרו

 

 תופעות לוואי.  4
אל תיבהל ם לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. עלול לגרופתילות לילדים ורופן כמו בכל תרופה, השימוש בנ

 .מהן מאף אחתתכן ולא תסבול ילמקרא רשימת תופעות הלוואי. 
 בת. ל וצריכוקשיי ע לבעיות כגוןתופעת הלוואי השכיחה ביותר הינה גירוי של הקיבה אשר יכול לגרום 

 
 במקרה של: ד לרופא מיולספר  בתרופה זו יש להפסיק את השימוש

 דם בצואה •

 שחורהזיפתית צואה  •

 הקאת דם או חלקיקים כהים הנראים כמו גרגרי קפה  •

שלפוחיות או קילוף ב ומלווהלהיות חמורה  עלולה)ש עוריתפריחה ימה, ר נשקוצצפצופים לא מוסברים,  •
נוזלים  , אצירתמהירב לב קצד או חבורות, וריג'ונסון, ג-ון תסמונת סטיבןות כגמורוריות חתגובות ע(, העור

 השתן( כמותירידה ב או )קרסוליים נפוחים

 נפיחות של הפנים, הלשון או הגרון  •

 ילה, הקאה, חום וחוסר התמצאותראש, בחנוקשה, כאב  צוואר •
 

 של: במקרה רופא יש להפסיק את השימוש בתרופה זו ולספר ל

 האו הקא ה, קשיי עיכול, צרבת, בחילמוסבר לא טןב בכא •

  שתן כהה, בעיות כבדוה של העיניים, צואה בהירה הצהב •

 חמור המלווה בחום גבוה כאב גרון •

 כגון צינון הידבקות ביותר זיהומים מהרגיל, עייפותו בורות אמוסבר או דימום בגולגולת, ח לאדימום  •
 

 פות  תופעות לוואי נוס
  :(1,000מתוך  משתמשים 1-10 -מופיעות ב) כיחותינן ששא ת לוואיתופעו

  כאב ראש •
 

  :(10,000משתמשים מתוך  1-10 -מופיעות ב) נדירותתופעות לוואי 

  מטרידות.מספר ימים או מ נמשכות יותר עות אלואם תופספר לרופא  .עצירות או שלשול, נפיחות •



 
 :(10,000 מתוך אחד שתמשממפחות ב יעותמופ) נדירות מאודתופעות לוואי 

  עם איבופרופןבשימוש להתרחש  ותעלולאי ספיקת כליות  או  בעיות כליה •

ן ת המינורמב אלו אינם סבירים מצביםעם איבופרופן. בשימוש או בעיות לב עלולים להתרחש מוחי שבץ  •
 לילדיםהניתנת 

 החמרה של דלקת במעי הגס )קוליטיס( ומחלת קרוהן •

 גבוה לחץ דם •

  (Varicellaרקמות רכות בזמן אבעבועות רוח )ב םיבוכיים וסמורי עור חזיהומ •
 

 :(תופעות ששכיחותן טרם נקבעה) חותן אינה ידועהששכיתופעות לוואי 

בה התרופתית עם אאוזינופיליה נת התגו)תסמו DRESSתגובה עורית חמרה הידועה כתסמונת  •
ות של בלוטות הלימפה נפיח ום,ורית, חים: פריחה ע( כוללDRESSותסמינים מערכתיים(. תסמיני )

 .ינופילים )סוג של תאי דם לבנים(זועליה במספר האאו

פריחה אדומה, עם קשקשים, מפושטת, ועם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות הממוקמות בעיקר  •
בקפלי העור, מרכז הגוף והגפיים העליונות, המלווה בחום בתחילת הטיפול )פוסטולוזיס תפרחתית 

אם אתה מפתח תסמינים אלה  לדים פתילותלינורופן (. הפסק את השימוש בAGEPדה, מפושטת ח
 .2לת טיפול רפואי. ראה גם סעיף ופנה מיד לקב

 יםסובלאו המטופל אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה אם הופיעה תופעת לוואי, 
  בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.צוינה שלא  ת לוואימתופע

 
 ח של תופעות לוואידיוו

 בעק לוואי תופעות על הקישור "דיווח על לחיצה באמצעות הבריאות שרדלמ איולו תופעות על לדווח תןני
 המקוון לטופס המפנה (www.health.gov.il) הבריאות משרד אתר של הבית בדף שנמצא טיפול תרופתי"

   לקישור:או ע"י כניסה  ,לוואי על תופעות לדיווח

http://sideeffects.health.gov.il 

 

 ?פהואיך לאחסן את התר. 5
של וטווח ראייתם  הישג ידםלנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ מ •

  להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. הרעלה. אל תגרוםך תמנע ו תינוקות ועל ידי כילדים ו/א

 האריזה. תאריך התפוגה המופיע על גבי exp. date)תאריך התפוגה )אין להשתמש בתרופה אחרי  •
 .ס ליום האחרון של אותו חודשמתייח

 .C25° -מתחת ל אחסןתנאי אחסון:  •
 

 מידע נוסף. 6
  :תרופה מכילה גםה נוסף על החומר הפעיל

 Hard fat 1 (Witespol H15), Hard Fat 2 (Witespol W45)מ"ג:  60לדים פתילות רופן לינו
 Hard Fat  מ"ג: 125ם פתילות נורופן לילדי

  
 : תוכן האריזה ה ומהפכיצד נראית התרו

 : פתילה חלקה בצורת טורפדו ובגוון לבן מ"ג 60נורופן לילדים פתילות 
 צהבהב-בצורת טורפדו ובגוון לבן, לבן  לה חלקהפתי מ"ג: 125פתילות נורופן לילדים 

 
 ת אלומיניום/פוליאתילן.פתילות בצבע לבן הארוזות בעטיפ 10מכילה כל אריזה 

  

  :ווכתובת בעל הרישוםשם 
 .4527704, הוד השרון  6יט בנקיזר )ניר איסט( בע"מ., רח' הנגר רק

 

  : וכתובתו שם היצרן
 , אנגליה.הל ע"מ,לת'קר אינטרנשיונל ברקיט בנקיזר ה

 
 .2020 בנובמברנערך 

 

 :פה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאותמספר רישום התרו
 142-88-31900-00מ"ג:  60נורופן לילדים פתילות 
 142-89-32016-01מ"ג:  125נורופן לילדים פתילות 

 
 ני המינים. ני שבלועדת ף זאת, התרופה מילשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על א

http://www.health.gov.il/
http://www.health.gov.il/

