
ג"מ200  טולפנמית חומצה
טאבלטים

)טולפנמית חומצה(
 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

-
-
-

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם

,להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה
.לשלך זהים שלהם המחלה סימני אם גם
 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-

:זה בעלון יש מה
משמשת היא ולמה ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות מהי1.
ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות נטילת לפני לדעת עליך מה2.
ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות לקחת כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמשת היא ולמה ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות מהי1.

 סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות הנקראות תרופות מקבוצת אחת היא טולפנמית חומצה
.(NSAIDs) NSAIDsכאב מפחיתים.

.במבוגרים מיגרנה של חריף להתקף הקשור בכאב בטיפול יעילות ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות

ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות נטילת לפני לדעת עליך מה2.

אתה אם ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות תיקח אל

-
-

 בעבר חוו6)  בסעיף המפורטים( האחרים מהמרכיבים אחד לכל או טולפנמית לחומצה אלרגיים הם
, השפתיים, הפנים של נפיחות או סרפד פריחה, מהאף הפרשות, אסטמה למשל( אלרגיות תגובות
 או כליות, כבד ספיקת אי יש-NSAIDs ל אחר או אספירין, איבופרופן נטילת בעת) הגרון או הלשון

חמורה לב

להריון האחרונים החודשים בשלושת נמצאים

)בתריסריון או בקיבה דימום או כיב( חוזרים פפטי דימום או פפטי כיב של היסטוריה יש או יש

-NSAIDב טיפול עקב שלך העיכול במערכת ניקוב או דימום לך היה פעם אי

-
-
-

-

זהירות ואמצעי אזהרות
.ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח

אתה אם ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות עם במיוחד היזהר
2COX- כמעכבי הידועיםNSAIDs  כולל אחריםNSAIDs  נוטלים-

TITLE - TOLFENAMIC ACID / TUFNIL MEDICATION PATIENT INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-tolfenamic-acid-tufnil-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.12616.pdf


-
-
-
-
-
-
-
-

קשישים הם

מאסטמה סבלת או יש
 או יש הכליות או הכבד, הלב בתפקוד ירידה יש
גבוה דם לחץ להם היה
 ממחלת סבלו) והרקטום הגס המעי של דלקת או קרוהן מחלת( העיכול מערכת ממחלת סבלו
(SLE) מערכתית אדמנתית זאבת כגון חיבור רקמת
 להם היו במוח דם כלי מחלת או/ו היקפית עורקים מחלת, דם וכלי לב ממחלות סובלים

ניקוב או מעי דימום, פפטי כיב

 קטן מוגבר לסיכון קשורות להיות עשויות200mg Acid Tolfenamic  חומצה טבליות כגון תרופות
 לחרוג אין. ממושך וטיפול גבוהים במינונים יותר סביר סיכון כל. שבץ או") הלב שריר אוטם(" לב להתקף
.הטיפול משך את או המומלץ מהמינון

 אם למשל( אלה למצבים בסיכון להיות עלול שאתה חושב או קודם מוחי שבץ, לב בעיות לך יש אם
 לדון עליך) מעשן שאתה או בטריגליצרידים עלייה, בכולסטרול עלייה, סוכרת, גבוה דם לחץ לך יש

ַ.רֹוקחֵ או שלך הרופא עם שלך בטיפול

ילְדִָים
מומלץ אינו בילדים השימוש

ג"מ200  טולפנמית חומצה וטבליות אחרות תרופות
, כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

.מרשם ללא המתקבלות תרופות לרבות
 הסיכון את להגביר עלולות ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות שכן), אספירין כולל( אחרNSAIDs  כל-

רצויות לא לתופעות

 את להגביר עלולות ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות שכן), לב תרופות( לבביים גליקוזידים
לב ספיקת אי ולהחמיר רצויות לא לתופעות הסיכון

200  טולפנמית חומצה טבליות שכן), שונים דלקתיים במצבים לטיפול המשמשים( קורטיקוסטרואידים
העיכול במערכת רצויות לא לתופעות הסיכון את להגביר עלולות ג"מ

 את להגביר עלולות ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות שכן), אנטיביוטיקה( קווינולונים
עוויתות לפתח הסיכון

 טולפנמית חומצה טבליות שכן), החיסון מערכת לדיכוי המשמשות תרופות( ציקלוספורין, טקרולימוס
בכליות לבעיות הסיכון את להגביר עשויות ג"מ200

 הסיכון את להגביר עלולות ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות שכן), משתנות תרופות( מים טבליות
בכליות לבעיות

 סרוטונין של חוזרת ספיגה כמעכבי הידועות ודיכאון בחרדה לטיפול המשמשות תרופות
(SSRI) סלקטיבית

 גבוה דם בלחץ לטיפול המשמשות תרופות
Mifepristone)להפלה גלולה(

( מתוטרקסט) מסוימים נפשיים במצבים לטיפול משמש( ליתיום
 כגון דם מדללי) וראומטיזם פסוריאזיס, בסרטן למשל לטיפול משמש
אספירין או וורפרין

HIV) זיהום של במקרים משמש( זידובודין

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-
-

 יש ואלכוהול שתייה, מזון עם טבליות ג"מ200  טולפנמית חומצה
 התרופה. האוכל אחרי או עם ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות ליטול
.שלך

עם מים כוס שתו

ופוריות הנקה, הריון
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לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם
.התרופה נטילת

 של והשני הראשון השליש במהלך. ההריון במהלךNSAIDs  נטלו שאמהותיהם בתינוקות דווחו חריגות
 במהלך טולפנמית חומצה ליטול אין. ברור צורך יש כן אם אלא טולפנמית חומצה לתת אין, ההריון
 ועל התינוק של הכליות תפקוד על להשפיע עלולה שהיא מכיוון, להריון האחרונים החודשים שלושת
.והלידה, בתינוק והן האם אצל הן הדם קרישת, הדם מחזור

 לחלב לעבור עלולות התרופה של קטנות שכמויות מכיוון, מניקה את אם טולפנמית מחומצה להימנע יש
.האם

 הרופא את ליידע עליך. להריון הכניסה על להקשות עשויות ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות
.בהריון בעיות לך יש אם או להריון להיכנס מתכננת את אם שלך

במכונות ושימוש נהיגה
 והפרעות תשישות, ישנוניות, לסחרחורת לגרום עלולות טבליות ג"מ200  חומצה טולפנמי
.במכונות תשתמש או תנהג אל, מאלה מושפע אתה אם. ראייה

 חומצה טבליות ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות של מהמרכיבים חלק על חשוב מידע
".נתרן ללא" למעשה כלומר, לטבליה) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילות ג"מ200  טולפנמית

ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות לקחת כיצד3.

 אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר הרוקח או שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח
.בטוח

.שעות1-2  לאחרּפעַםַהמנה על לחזור ניתן שלך לתגובה בהתאם. לך מתאים מינון ירשום שלך הרופא

).הפה דרך( הפה דרך הטבליה את ליטול יש

.התרופה עם מים כוס שתו. בשלמותה הטבליה את לבלוע יש

:הוא הרגיל המינון

:מבוגרים
 הטיפול על לחזור ניתן. מיגרנה של הראשונים התסמינים מופיעים כאשר ג"מ200 : חריפים התקפים–  מיגרנה
.רצון משביעת השפעה מתקבלת לא אם שעות1-2  לאחר אחת פעם

:בילדים שימוש
.מומלץ אינו בילדים השימוש

:קשיש
.מתאים מינון לך ירשום שלך הרופא

צריך שאתה ממה ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות יותר לוקח אתה אם
 החולים לבית או לרופא מיד פנה, שצריך ממה ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות יותר נטלת אם

.שלך המקומי

ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות ליטול שכחת אם
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.שנשכחה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין

ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות לקחת מפסיק אתה אם
 חומצה טבליות לקחת לפתע להפסיק אין. לכם הורה שהרופא כפי התרופה את שתיקחו מאוד חשוב

.שלך הרופא עם כך על שדיברת לפני, ג"מ200  טולפנמית

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

ו התרופהלקחת תפסיקהטיפול במהלך עת בכל הבאות הלוואי מתופעות מאחת סובל אתה אם
:מיידית רפואית לעזרה פנה

-
-
-

) תנועות/צואה( שלך בצואה דם העבירי
שחורה צואה העבירי
קפה שאריות כמו שנראים כהים חלקיקי או דם כל להקיא

:חווה אתה אם שלך לרופא וספר התרופה אתלקחת תפסיק
-
-

צרבת או עיכול הפרעות
אחרים חריגים בטן תסמיני או בטן כאבי

 הרופא עם קשר וצור זו תרופהלקחת תפסיק,הבאות החמורות הלוואי מתופעות אחת מתרחשת אם
.אליך הקרוב החולים בבית המיון למחלקת ישירות פנה או מיד שלך

-
-
-
-
-

 במערכת דימום) הקאות, בבטן נוחות אי, גיהוק( פפטי כיב
העיכול
 של נפיחות) צפצופים או פריחה, נשימה קוצר( אלרגית הלם תגובת
הגרון או הלשון, השפתיים, הפנים
 העור של העליונה השכבה או/ו העור של דלקת, שלפוחית/בורית פריחה עם חמורות עור תגובות

)מאוד נדיר( רעילה אפידרמיסית ונקרוליזה ונסון'ג סטיבנס תסמונת למשל, מתקלפת

 ירידה) גרון כאב, גבוה חום, הצטננות, שפעת דמויי תסמינים( לבנים דם תאי של בסוג חוסר
)ספונטניים דימומים, סחרחורת, עייפות, שפעת דמויי תסמינים( הדם תאי כל במספר

) התמצאות חוסר או הקאות, בחילות, חום, ראש כאב, נוקשה צוואר( המוח קרום דלקת
העור על סגולים או אדמדמים כתמים
הזיות
 ספיקת ואי בכליות דלקת) העיניים לובן או העור של הצהבה( בכבד דלקת
מדממת צואה) שתן במתן הפרעות( כליות

דם של הקאות
( בלבלב דלקת נשימה קשיי, צפצופים, מחמירה אסטמה, אסטמה כגון אלרגיות תגובות
)דם לחץ יתר( גבוה דם לחץ) לבלב

לב ספיקת אי

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 באחד מבחין שאתה ברגע שלך הרופא את ליידע ועליך הבאים הדברים את כוללות אחרות לוואי תופעות
:מאלה

-
-
-
-

נפְִיחּות
בחילה
הקֲָאָה
ׁשלִׁשּול
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-
-
-
-
-
-

)רוח( גזים
עצירות
קבֵהָ קלִקּול
בטן כאב

הקיבה או הפה של דלקת
)והרקטום הגס המעי של דלקת או קרוהן מחלת( העיכול מערכת במחלות החמרה

פריחה

עקִצּוץ
סרפד פריחה

ראייה הפרעות
ראש כאב ראייה אובדן או/ו בעין כאב

דיכאון העור על ומחטים סיכות תחושת

ּבלִּבּול
טינטון
רועד או רועד
רוח התרוממות תחושת

סחְרַחֹורתֶ
 מעורפלת חולשה תחושת
תשישות

נּומהָ
שתן מתן בעת קל כאב
 ירידה) לימון בצבע יותר קצת( השתן צבע שינוי

הכליות או הכבד בתפקוד
לאור רגישות

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 קטן מוגבר לסיכון קשורות להיות עשויות200mg Acid Tolfenamic  חומצה טבליות כגון תרופות
.שבץ או") הלב שריר אוטם(" לב להתקף

לוואי תופעות על דיווח
 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

:בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
/yellowcardwww.mhra.gov.uk את חפש או  Card Yellow MHRAב Play- Googleאו  Store App.Apple

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על

ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 ליום מתייחס התפוגה תאריך. הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון

 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

-25ºC.ל מתחת אחסן
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נוסף ומידע החבילה תוכן6.

ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות מכילה מה
.טולפנמית חומצה הוא הפעיל החומר-
 תאית, ית'אלג חומצה, מאקרוגול, נתרן עמילן גליקולאט, תירס עמילן: הם הנוספים המרכיבים-

.פומראט סטאריל ונתרן מים נטול קולואידית סיליקה, קרוסקרמלוז נתרן, מיקרו-גבישית

האריזה ותכולת ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות נראות איך
וFM7  הסימונים עם, ניקוד עם, קמורות, סגלגלות, לבנות טבליות הן200mg Acid Tolfenamic  חומצה טבליות

GEA-אחד בצד.

 וזמינות פוליאתילן טבליות במיכלי או בשלפוחיות ארוזות ג"מ200  טולפנמית חומצה טבליות
.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא. טבליות-30 ו10 3,  עם באריזות

שיווק אישור בעל
S, Denmark. Copenhagen 2300 14, Vej Thomsens Fabrik, Edvard Farmaceutisk GEA/SA

יצַרןָ
Attiki,  Anthoussa 44 Av.,153 Anthoussas SA,7FAMAR או יוון

S, Denmark Copenhagen 2300 14, Vej Thomsens/S, Edvard ASandoz

5UA,  Estate, Craigavon, BT63 Industrial Limited, SeagoeGalen בריטניה.:ידי על מופץ

2020. ביוני לאחרונה עודכן זה עלון

6אריזה עלון1.3.1


