
 

 

 

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

מרשם רופא בלבד תרופה משווקת על פי ה  

 

  אקריזקס

   תחת הלשון ליאופלייזר לשימוש    יותטבל

 SQ-HDM  12הטיזצירסטנד שעברו   אבק הבית  תמקרדירגנים תמצית אל : פעילים   חומרים

 Dermatophagoides pteronyssinus 6 SQ-HDM, Dermatophagoides farinae 6 SQ-HDM 

 נוסף". "מידע  6 פרק  ה חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: רא

ופה.  עלון זה מכיל מידע תמציתי על התר   . המש בתרופ תסופו בטרם תש עלון עדון את הקרא בעי
 הרופא או אל הרוקח. ל א האם יש לך שאלות נוספות, פנ 

ם נראה לך כי  עלולה להזיק להם אפילו א  יאה  ם.ריו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאח ז תרופה
 דומה.  מצבם הרפואי 

 . היה לאלרגיה ואימונולוג מחמו על ידי  ודיתבמרפאה ייערשם אקריזקס ניתנת במ

   

 ? למה מיועדת התרופה . 1

  העבר הרפואי  "י פ ע אובחנו שנים( אשר 18-65אי ל לטיפול בחולים בוגרים )בגי  משמשס אקריזק 
 , ולפחות באחד מהמצבים הבאים:  ת אבק הביתלקרדי  ני עורלתבחי  יוביים שלהם והינם ח 

 

  צאה מאלרגיה לקרדית אבק בינונית עד קשה כתו  רגת חומרהנזלת אלרגית עיקשת מד  •
 ם. תסמינית ההקלהבית, למרות טיפולים תרופתיים ל

נת היטב ע"י משאפים  ננה מאוזקרדית אבק הבית שאיממה אלרגית כתוצאה אסת •
 בנזלת אלרגית בדרגת חומרה קלה עד חמורה. מלווה  יים, ורואידל קורטיקוסט

 יפול. חולה, לפני התחלת הטסתמה של האת חומרת הא  יש לאבחן בזהירות

 
  העבר הרפואי "יפעובחנו  א שנים( אשר   12-17ול בנוער )בגילאי יפלט  משמשאקריזקס 

  בדרגת  קשת עי   ת אלרגיה, עם נזלדית אבק הביתחיוביים לתבחיני עור לקרנם יוה  שלהם
 ונית עד קשה למרות טיפולים תרופתיים להקלת התסמינים.  ה בינחומר

 

 . ק הבית ת אב קרדילרגנים מ של א  וימיציטית: קבוצה תרפו

  .בק הבית אקרדית ל)היכולת של גופך להתמודד(    החיסוניתהסבילות  הגברת על ידיעלת  ס פו אקריזק 

 גיש שיפור כלשהו. ר תעד ששבועות   14עד   8 את הטיפול במשך לקחת עליך  שיהיה ייתכן 

עור    יחינ תב  ויבצע בדיקת   לרגיה שלך יבדוק את תסמיני הא  לאימונולוגיה ואלרגולוגיהמומחה  ה  רופא 

 זקס מתאימה לטיפול בך. חליט אם אקרי ו ייקח דגימת דם כדי להלאבחון אלרגיה ו/א 

  למשךאית השגחה רפולהישאר ב בפיקוח רפואי. עליך ס צריכה להילקח ה של אקריזקנהמנה הראשו

  ר רגישותך נטילת המנה הראשונה. זהו אמצעי זהירות כדי לעקוב אח לאחר לפחות  חצי שעה  

ת שעשויה  לוואי אפשרי ר עם הרופא על כל תופעת גם תהיה לך הזדמנות לדב זה, באופן לתרופה. 

 להיות לך. 



 

בליה  ל ידי הנחת הטת בגוף עהן רכות יותר ונספגודומות לטבליות רגילות, אך   סטבליות אקריזק 

 (. oral lyophilisates)תחת הלשון ליאופלייזר לשימוש טבליות  , ון מתחת ללש 

יש  בכל טבליה .  SQ-HDMביחידות של ללשון מבוטאת  מתחת   לשימוש מתמוססת יה בל ט  פעילות
12 SQ HDM . 

 

   לפני השימוש בתרופה .      2

 אם:   אין להשתמש בתרופה

 (. 6פרק  ראה ופה ) מכילה התר שר א ם יכיבים הנוספמהמראחד  לכל   (אלרגי רגיש )  אתה -

 ל(. רופא המטפד הריאות שלך ירוד )כפי שהוערך על ידי ה תפקו -

ת החודשים האחרונים )כפי  הלך שלושאסתמה במה במחלת  קשההייתה לך החמרה   -

 ך על ידי הרופא המטפל(. ר שהוע

ום  יב  ,דלקת ריאות   גרון או , כמו הצטננות, כאבעיל בדרכי הנשימהה וזיהום פ מיש לך אסת -

עד    של אקריזקס. הרופא ידחה את תחילת הטיפולאת המנה הראשונה   לקבל שאתה אמור 

 ישתפר.  שמצבך 

מחלה   - לך  על  יש  ההמשפיעה  המדכאהמערכת  תרופות  נוטל  אתה  את  חיסונית,  ות 

 מערכת החיסונית או שיש לך סרטן. ה

צורות חר אל - שן,  עקירת  עברת  בפ  ונה  ניתוח  של  שי אחרות  או  כיבים  ה,  לך  או    ה פבש 

ב עשזיהומים  הרופא  להמליץ  פה.  דחייוי  של על  הטיפ  ה  עצירת  או  הטיפול  עד  תחילת  ול 

 ה שלך יחלים. שהפ

 שימוש בתרופה מיוחדות הנוגעות ל ת  אזהרו

 אם:  ופא ר לרפ , סאקריזקס לפני הטיפול ב

  , (MAOIsדאז ) נו אוקסיאו מעכבי מונו אמי קליים ן בנוגדי דיכאון טריצי ו אתה מקבל טיפול לדיכא -

 . COMTרקינסון במעכבי למחלת פטיפול   מקבל וא

 ית אבק הבית. של קרד מצית אלרגנים  רקת תלהז בעבר חמורה הייתה לך תגובה אלרגית  -

הקיימים  ם  ייות מזעריות של חלבון דגים. הנתונו לדגים. אקריזקס עשויה להכיל כמ  אלרגיהיש לך  -

 לרגיה לדגים. א  ם עת במטופלים ת אלרגיון מוגבר לתגובוסיכועל   אינם מצביעים

ח - אלרגיה  תסמיני  לך  שינויייש  נשימה,  או  בליעה  קשיי  כמו  למורים,  בקול,  או  ם  נמוך  דם  חץ 

 את הטיפול ופנה לרופא מייד.   של גוש בגרון. הפסק   תחושה

 לרופא מייד.   לרגיל. הפסק את הטיפול ופנה מחמירים באופן ניכר ביחס סתמה שלך אתסמיני ה  -

כשאתה מתחיל טיפול  לך לאסתמה ות הרגילות שלהשתמש בתרופ  ךישלהמה, עליך  סתמלך א  אם יש 

 מן. סתמה בהדרגה לאורך זלהפחית את תרופות הא לך כיצד   באקריזקס. הרופא יאמר 

 ת לרופא. ה, עליך לפנועאו קשיי בלי ממושכתאם יש לך צרבת 



 

אם   , םלו ך הטיפול. א נית במהלבמידה קלה עד בינו  לתגובות אלרגיות מקומיותות  פלציכול   האת

-כמו אנטי ות אלרגיהופא כדי לבדוק אם עליך לקחת תרופות נוגד דבר עם הר   הללו חמורות,התגובות 

 . היסטמינים 

. זוהי תרופה  עצמיתן להזרקה ית נהאפינפרין  של  אוטומטי  מזרק לרשום לך   הרופא עשוי להחליט

  זה הרופא  הרק. במ אקריזקסטילת ר נלאח ובה אלרגית קשה יש לך תג  ל להזריק לעצמך אם כשתו

 . האוטומטי במזרקעצמית  להזרקהאותך על שימוש נכון    יךדר י

 

 תבגרים ילדים ומ

 : של רירית האף יה  רגאל

 (.  17עד   12במתבגרים )גיל   (של רירית האף  אלרגיה אלרגית )   נזלתביפול אקריזקס משמשת לט

 . 12לגיל מתחת  דים ביל בנזלת אלרגית ) יועדת לשימוש אינה מ  אקריזקס

 . 12לגיל מתחת ים לד בי  נזלת אלרגית ל ש בתרופה זאת ויעילות השימו י בטיחות מידע לגביים ק  א ל 

 ית: אסתמה אלרג

 . 18מתחת לגיל רים תבגמו דים לטיפול באסתמה אלרגית ביל נה מיועדת  אקריזקס אי

ם  גריבתמ ובילדים לרגית באסתמה א  תרופה זאתהשימוש ב  לגבי בטיחות ויעילות  ם מידעלא קיי

 . 18ל לגי  מתחת

 

 תגובות בין תרופתיות 

,  י תזונה ספו ות ם תרופות ללא מרשלל כו רותות אח פתרו , או אם לקחת לאחרונה , אם אתה לוקח

-ה, כמו אנטיי האלרגיפות אחרות לתסמינתרו חלוק  אם אתה ספר על כך לרופא או לרוקח.

י להיוועץ בו אודות  כד א פ ורל  ם, ספר על כך יסטרואיד   אסתמה אוה  פות להקלת היסטמינים, תרו

ה,  לרגיה לתסמיני הא אל  ול תרופותטהשימוש בתרופות אלה בזמן הטיפול באקריזקס. אם תפסיק לי

 ר תופעות לוואי של אקריזקס. לך יות  ן שיהיויתכי

 

 מזון ומשקאות   ריזקס עםת אקלנטי

 ו. לת תרופה זלאחר נטי   דקות  5שך ע מצריכת מזון או משקה בממנהי

 

 ה ק נ ההיריון ו 

אם  ן. היריו הלך מן להתחיל טיפול באקריזקס באקריזקס במהלך היריון. איב  שימוש  עםניסיון  כיום ן אי

 ם עלייך להמשיך בטיפול. הרופא אדקי עם יפול, בבמהלך הטתהרי 

  ת יונקים.תינוקו ל ע  ל השפעהלא צפויה כהנקה. אולם,   ופת בתקאקריזקס ב  שימוש  עםון  ניסי כיום אין 

 ניקה את תינוקך. יכולה להמשיך לקחת אקריזקס בזמן שאת מיאת    םא  ררי עם הרופאב

 פוריות 



 

 ריזקס. באק וש בעת השימ תפוריו לגבי קליני    לא קיים מידע

 ימוש במכונות ה ושנהיג

על היכולת לנהוג או להשתמש במכונות.    ,ט מאוד או משפיע מע , שפיעמ קס אינו הטיפול באקריז

ת  המידע בעלון זה, במיוחד אן קרא את כל ולכה, פעהשתה יכול לשפוט אם אתה חש אולם, רק א

 ינך בטוח. לרוקח אם א  נה לרופא או פו  "תופעות לוואי  ",  4פרק 

 

 ריזקסבאק שתמש כיצד ת    .  3

ופא או הרוקח אם אינך  הרעם  ך לבדוק . עלי פאד בהתאם להוראות הרותמיבתכשיר  יש להשתמש 

 .א בלבדפול יקבעו על ידי הרופהטי  אופן ון ו המינ . מינון ואופן הטיפול בתכשירבנוגע ל  בטוח

 

ל  יטו ך ל זמן עלימה  חת ביום. הרופא ימליץ לך כאת  מתמוססה  טבלי  הוא  המקובל בדרך כלל  המינון

 אקריזקס. 

להישאר בהשגחה רפואית למשך    עליך  רפואי.   בפיקוחקריזקס צריכה להילקח  ל אש ראשונה  המנה ה

 . שונהנטילת המנה הרא לאחר לפחות    חצי שעה

 ו. תרגיש שיפור כלשה עד ששבועות   14 עד   8במשך עליך לקחת את הטיפול שיהיה כן יית

 ר על המנה המומלצת. אין לעבו

 

 ים ובמתבגרים: השימוש במבוגראופן 

 ופן הבא: רופה באח את התני שתיגע בתרופה. קפל  תויבש דיך ודא שי 

 

 

המשול  .1 סימוני  עם  הפס  את  בקצה  תלוש  שים 

 שית. המג
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האלומיניו3 רדיד  דרך  התרופה  את  תדחף  אל  היא  .  ם. 

בקלות. לפתיחה, קלף  ה להינזק מפני שהיא נשברת  עלול

רדיד   את  המסומנתום  י האלומינלאחור  מהפינה    החל 

 . הסוףותו עד ומשוך א 

 

 

מתו4 בזהירות  התרופה  את  הוצא  האלומיניום,    ך .  רדיד 

 ה מייד. והשתמש ב

 

 

 

 

. השאר אותה שם עד  ת ללשון ח. הנח את התרופה מת5

שתבלע. אל תאכל  ה אחת לפני  שהיא תתמוסס. המתן דק

 דקות לפחות.   5בר במשך ואל תשתה ד

 

 

 

    .את הטבליה  עוסלל/ תלחצו/וש לכת  אסור 

 

 ולה מדי של אקריזקס ת גדכמואם לקחת 

בפה  סמינים מקומיים אלרגיה, כולל ת לך תסמיני כן שיהיו, ייתתאם לקחת יותר מדי טבליות מתמוססו 

 ו לבית החולים מייד. פנה לרופא אאם יהיו לך תסמינים חמורים,   ובגרון.

בט לרואם  מיד  פנה  מן התרופה  בלע  ילד  או  עות  אתמדר  לחפא  והבא  החולים  בית  של  יזת  אר  יון 

 התרופה איתך. 

 

 אם שכחת ליטול אקריזקס 

יום  ולה באותו הין ליטול מנה כפהיום כשתיזכר. אותה בהמשך פה, קח אנת תרואם שכחת לקחת מ

 כדי לפצות על מנה שנשכחה. 

 וב. ש קריזקס ים, עליך לפנות לרופא לפני שתיקח א ימ  7-אקריזקס במשך יותר מ  אם לא לקחת

 

 קסאם אתה מפסיק ליטול אקריז

 .  הטיפול  מועילות שלהשפעות המה הנהתיינך נוטל תרופה זו כפי שהורה לך הרופא, ייתכן שלא אם א 



 

כב משקפיים  ח תרופה. הרנך לוק ישה בכל פעם שך! בדוק התווית והמנה אין ליטול תרופות בחו 

 הם. נך זקוק ל יאם ה

 ח. רוקבאו רופא היוועץ ב, זה ר כשיבתשימוש בנוגע ל אם יש לך שאלות נוספות 
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בכל תרופה, השימוש בתרכ ע מו  זו  לגרום לתופ ופה  לוואי  לול  אל תיבהל    בחלק מהמשתמשים. עות 

 אף אחת מהן. ל מ ו לא תסבשתכן  ירשימת תופעות הלוואי. י   למקרא

פעות הלוואי  ות תביפה. מר תגובה אלרגית לאלרגן שמכילה התרו  א לבטתופעות הלוואי עשויות  

יה מטופל  לאחר שתהת התרופה, ומרביתן יפחתו עד שעות לאחר נטיל דקות  ות גיות נמשכהאלר 

 חודשים.  3ד חודש אחד ע במשך  

 רות ביותר הן: תופעות הלוואי החמו

 (: 100שפיע על עד אדם אחד מתוך )עשויות לה תופעות לוואי שאינן שכיחות 

 תגובה אלרגית חמורה  -

 

 מינים הבאים: אם הבחנת באחד מהתסמייד  ם בית החוליופנה לרופא או ל  ס יזקקריטול א הפסק ל

 ת תמה קיימהחמרה של אס -

 , הפה, הגרון או העור ה של הפניםהתנפחות מהיר -

 ה קשיי בליע -

 קשיי נשימה -

 שינויים בקול  -

 לחץ דם נמוך  -

 גרון )כמו נפיחות( חושת גודש בת -

 רד בעור חרלת וג  -

 

 : נוספותתופעות לוואי 

 מעשרה  אחד  מאדם ביותר שמופיעות ופעות ת – common) (very מאוד  חותכיש י ואלו עות תופ

 י בגרון תחושת גירו  -

 ה והשפתיים פנפיחות של ה -

 ד בפה ובאוזניים גר -

 רכי הנשימה זיהומים בד  -

 



 

 היע על עד אדם אחד מתוך עשרעשויות להשפ - ( common)תופעות לוואי שכיחות  

 ון שבל ה או או חוסר תחושה בפ  דקירותתחושת  -

 ד בעיניים רג -

 יים ת לשון ובשפגרד ב  -

 גרון ות של הלשון או הנפיח -

 בפה  יפה" "שר  חושתדלקת, אי נוחות או ת -

 בפה  בפה או כיבים ם אוד -

 כאב בפה  -

 עם שינוי בחוש הט  -

 כאב או אי נוחות בבטן  -

 שלשול  -

 בחילות והקאות  -

 או קשיי בליעה   כאב בבליעה -

 מה תסמיני אסת -

 קוצר נשימה  -

 אי נוחות בחזה  -

 ת וצרב  ולי עיכקשי  -

 צרידות  -

 עייפות  -

 בעור  חרלת וגרד  -

 

 100אחד מתוך  יע על עד אדם יות להשפעשו - (uncommon) שכיחות   פעות לוואי שאינןתו

 דלקת של העיניים  -

 דפיקות לב חזקות ומהירות או קצב לב בלתי סדיר תחושה של  -

 וזניים אי נוחות בא  -

 לחץ בגרון  -

 ת באף, אף סתום או נזלת, התעטשויו אי נוחות  -

 ה פות ביוח שלפ -

 ט גירוי של הווש -

 בגרון  שהו תקוע מתחושה ש -



 

 סחרחורת  -

 י נוחות כללית א -

 יובש בפה  -

 בעור   רותדקיחושת ת -

 אדום  ןו גר -

 וגדלים שקדים מ  -

 כאב בשפתיים  -

 פתיים כיב בש -

 בלוטת רוק מוגדלת  -

 ייצור מוגבר של רוק  -

 דם בעור או -

 

 00,01תוך עשויות להשפיע על עד אדם אחד מ - (rare)פעות לוואי נדירות  תו

 העור  הפנים או תנפחות מהירה של ה -

ק  יט אם אתה זקו ליח נה לרופא ש עליך, פ הן מדאיגות אותך או מקשות תופעות לוואי כלשאם 

 ובל. ינים כדי לסייע בהקלת תופעות הלוואי שמהן אתה סהיסטמ -לתרופות כמו אנטי 

לוואי    תתופעמ ל ה סובתופעות הלוואי מחמירה או כאשר את יעה תופעת לוואי, אם אחת מאם הופ

 יעץ עם הרופא. ליך להתיע ה בעלון, שלא צוינ 

 

 יווח תופעות לוואי ד

"דיווח על תופעות לוואי   באמצעות לחיצה על הקישור  למשרד הבריאות  אי תופעות לוו דווח על ניתן ל

פנה  המ( lth.gov.ilaw.heww)של אתר משרד הבריאות    צא בדף הביתעקב טיפול תרופתי" שנמ

 : ורלוואי, או ע"י כניסה לקיש דיווח על תופעות  המקוון ל  לטופס 

://sideeffects.health.gov.ilhttps 
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של   ווח ראייתם ט ודם יג  להיש   ה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץהרעלה! תרופה זו וכל תרופ מנע

 . א ופמפורשת מר לא הוראה להקאה ל  לגרום  אין הרעלה.  ועל ידי כך תמנע תינוקות  לדים ו/או י

רטון  ( המופיע על גבי המגשית ואריזת הקexp. dateגה )באקריזקס אחרי תאריך התפו אין להשתמש 

 . מתייחס ליום האחרון של אותו חודש ". תאריך התפוגה EXPמילה "אחרי ה

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


 

 . 25°C -ל יש לאחסן מתחת  : חסוןא  יתנא

ה  להיפטר מתרופ  שי  הרוקח כיצדייעץ עם או לפסולת הביתית. יש להתך תרופות לשפכים  אין להשלי 

 יסייע לשמירה על הסביבה.   שאינך זקוק לה יותר. זה
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 התרופה מכילה גם:  ים הפעיל ים ל המרכיבנוסף ע

Gelatin (from fish), mannitol, sodium hydroxide (for pH adjustment). 

 כן האריזה: ית התרופה ומה תו כיצד נרא

 קרם.   -בן טבליות בצבע ל

 טבליות.  10כל בליסטר מכיל טבליות כאשר   90או  30, 10באריזות של   הינהתרופה זמ

 וקו. האריזות ישו גודלי ייתכן שלא כל  

 
 ניהתנ , 8105בע"מ, ת.ד.  1985שיווק תרופארם   : וכתובתו בעל הרישום

 
 ו:  שם היצרן וכתובת

ALK- Abelló A/S, Bøge Allé 6-8, DK-2970 Hørsholm, Denmark 
 . 2020עודכן בתאריך דצמבר 

   
  165-50-35659 : הממלכתי במשרד הבריאות רישום התרופה בפנקס התרופות פרמס

 
 י נש לבני  מיועדת  רופהזאת, הת אף  על   .זכר  ן בלשו נוסח זה הקריאה עלון תולהקל הפשטות  לשם 

 המינים. 
 
 
 


