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Flagyl-SUS-PIL-18.119.0 

  

  1986 –התשמ"ו ) יריםנות הרוקחים (תכשלון לצרכן לפי תקע

  התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד   

  תרחיףפלאג'יל 

  ותו: פעיל וכמהחומר ה

  מ"ל מכיל:  1כל 

 Metronidazole benzoate 40 mg  מ"ג  40זול בנזואט אמטרוניד

   .6יף עס" ולק מהמרכיבים של התרופהוב על חמידע חש" 2סעיף ראה  –ים ילפעחומרים בלתי 

  

  . רופהבתש קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמ

  א או אל הרוקח.ספות, פנה אל הרופאם יש לך שאלות נועל התרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי 

נראה לך כי    פילו אם עלולה להזיק להם אאותה לאחרים. היא  עבורך. אל תעביר  יפולה זו נרשמה  לטופתר
  .אי דומהמצבם הרפו

  

   ?מיועדת התרופה  הלמ .1

ידקים אנארוביים או חי , חיידקיםונסטריכומ ,סליאזילמב, הנובעים מאמבותהתרופה משמשת לטיפול בזיהומים 
   זול.אשים למטרונידהרגי 

  ת אנטיביוטיקה.נקראזול השייך לקבוצת תרופות האדמטרוני ל בשםהתרופה מכילה חומר פעי

  הפרזיטים הגורמים לזיהום בגופך. הריגת החיידקים ו ידיועל על החומר פ

תסמינים  ה/אצלו, גם אם לא מופיעים הזוג בת/בןבו זמני של טיפול תרופתי ל רך במתן, יש צובמקרים מסוימים
  אנא היוועץ ברופא.  –

 :ATCקוד  .לוניטרואימידאז- 5 - מקבוצת ה  תפרזיטי- אנטיאנטיביוטיקה בקטריאלי, טיאנ :רפויטיתתקבוצה 
J01XD01 – P01AB01 .  

  

 שימוש בתרופה: הלפני  .2

  אם:  תרופהאין להשתמש ב

  

ת האנטיביוטיקות קבוצ(  ייכת לקבוצת האימידאזוליםופה השאו לתר חומר הפעילל )אלרגירגיש (  התא -
 . )6סעיף  ראה( ה ם הנוספים אשר מכילה התרופמרכיביהמד אח לכאו ל מטרונידאזול)אליה שייך 

  

 

  :  מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה אזהרות 

   : יש לך אם ספר לרופא ,בפלאג'ילל לפני הטיפו

 לוגיות,ות נוירוהפרע - 

 הפרעות פסיכיאטריות, - 

 דם, ב עותהפר - 

 .רונידאזולח בזמן טיפול במטוקרום המ תקדל ך בעברהיתה ל - 

  :פלאג'ילפול עם ות בזמן הטית הבאפעוהתור מ תות אחת או יוד אם מתרחשיופא מילר פנה

מה)  ת (שוק אנאפילקטי, אנגיואדיממורה ופתאוהחל מהמנה הראשונה, יש סיכון לתגובה אלרגית ח
 פות, או סחרחורת בעת קימהלבחילה או התעה, סחרחורת, ה לגרום לתסמינים הבאים: לחץ בחזשעשוי
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רופה כיוון  הפסק את השימוש בת מתרחשים,אלה ם ינ"). אם תסמי"תופעות לוואי 4ף עיס  אהלעמידה (ר
  ך עלולים להיות בסכנה ופנה לרופא מייד.שחיי

חשוד בתופעה  חילת הטיפול, אתה מבחין באדמומיות בכל הגוף עם מורסות, המלווה בחום, יש לבת ,םא
  את ידע). " "תופעות לוואי 4סעיף  (ראה חריפה generalized exanthematous pustulosis שנקראת רצינית 

לעולם   יותר חתלקן יאמשמעותה ש זותגובה הטיפול.  הדבר דורש את הפסקתשכיוון  פא שלך מייד,הרו
  .אחר  עם חומר פעילאותה תרופה שילוב בלבד או  ,זולאמטרוניד

 בלבול,תנועות, ה םוון קושי בתיאחמרה בהפרעות עצביות כגאפשריים או לה םילב לסימנ עליך לשים
ת ופכבידיים ובעות אחרות ר, וכן להפעיניים לא רצוניותיכה, רעד, תנועות בהל ו ור אבדיב ישכווצויות, קוהת
עות אלה הן תחושת מגע. הפרוירידה בחוסר תחושה , תחושת קור, , תחושות דקירהעקצוץם כגון גלייהר
(ראה   רופא מיידות ראול בתרופה ולהטיפ  תיק אחשוב להפסת עם הפסקת הטיפול. לכן, ך כלל הפיכו דרב
  "). "תופעות לוואי 4יף עס

ם היו לך אן אותך, במיוחד ת ולסכעשויה להשתנו ךפול, ההתנהגות שלמנות הראשונות של הטימה החל
"תופעות   4סעיף אה פא (רופנה לרוהתרופה  ל אתבעיות פסיכיאטריות בעבר. אם זה קורה, הפסק ליטו

  )."אילוו

עם סינדרום קוקיין קרים של מוות, במטופלים ל מף, כוליה או כשל כבדי חרבדית חמורילות כעשל ר מקרים
)Cockayne syndrome ות מטרונידאזולהמכיל תרופות) דווחו עם.  

בעת  ,שלך י הכבדקודתפ תות אתכופתים ילע לנטר הרופא שלך, על הנך סובל מסינדרום קוקיין םא
  .   ןלאחר מכגם ו למטרונידאזוב טיפולה

  פעות הבאות:מפתח את התו אתהאם  ידאזולנומטר תלקחוהפסק  שלך פאד לרויספר מי

מרק או צהבת, שתן כהה, צואה בצבע  עייפות,ה, לשחובחילה, הקאה, חום,  ,כאב בטן, חוסר תיאבון
  או גרד.    חימרשרף

  בדיקות ומעקב: 

להפנות וי הרופא שלך עש ן,או לאורך זמ/ו, או שאתה מקבל מינון גבוה בעבר הפרעות בדםאם היו לך 
  רת הדם המלאה שלך. יפלבדוק את ס כדי תיות תקופ םות דבדיקאותך ל

תה צריך לעבור בדיקת מעבדה, כיוון  פה זו אם אתרו לוקחמעבדת הבדיקה שאתה  או את  אפהרו תא ידע
תן  מ לטרפונמה) על ידיקה בדימעבדה ( ת בדיקות הע על חלק מתוצאוזול עשויה להשפיאשנטילת מטרוניד

  דיקת נלסון).בינה נכונה (לדוגמא ב תשובה חיובית שא

  תרופתיות:  תגובות בין/אינטראקציות

כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר  אחרות , תרופותאו אם לקחת לאחרונה  ,וקחאם אתה ל
  תה לוקח:א אם במיוחדעל כך לרופא או לרוקח. 

אה  קה, שת חוםמיות בפנים, תחואדמו ןכגוי ואולבגלל הסיכון לתופעות  תרופות המכילות אלכוהול -
  מוגבר, קצב לב ו

  ח עצם),השתלת מלוכהכנה  בדם ימים של הפרעות(מומלץ לטיפול בסוגים מסו ןאפלובוס -

 .,(משמש למניעת נסיגה במטופלים עם תלות באלכוהול)דיסולפיראם  -

 , אנזימים (משמשות בטיפול באפילפסיה)- ם משפעלותדות פרכוסיתרופות נוג -

 ,כגון שחפת)(מומלץ לטיפול בזיהומים חיידקיים מסוימים, מפיצין אריפ -

 פשיות),מחלות נליתיום (משמש לטיפול ב -

 פלואורויורציל (תרופה כימותרפית),- 5 -

, הנרשמות למניעת Kאנטגוניסטים לויטמין ניטלות דרך הפה, הנקראות הופות נוגדות קרישה  תר -
  היווצרות קרישי דם.

  : צריכת אלכוהולתרופה וימוש בש

,  יםמיות בפנאדמו ן וגכאי ת לוותופעותרופה זו בגלל הסיכון לב ל הטיפו בתקופת והוללכא שתייתמנע מהליש 
  .  מוגברקצב לב , הקאה וחוםשת תחו

  : הנקה הריון ו

י נ, התייעצי עם הרופא או הרוקח לפכנס להריוןיהאו מתכננת ל בהריון אתשבת שוח, או מניקה בהריוןאם את 
  נטילת תרופה זו.
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י א או הרוקח לפנפרועם זאת, עלייך תמיד להתייעץ עם הריון. ה  מהלךליטול תרופה זו ב  יתןרחי, נכ הדבר ה םא
  נטילתה. 

     מנע מהנקה בזמן נטילת תרופה זו.ייש לה

  : ושימוש במכונותנהיגה  

 סחרחורת, בלבול, הזיות,שקיים סיכון לנוהג או משתמש במכונות,  האתיך לקחת בחשבון, במיוחד אם לע
  זו. פהשורות לתרוהק היבראי תרעוות והפיוכווצתה

  : הרופ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של הת

  הידרוקסיבנזואט. ן, ופרא, נתרכרוז, אתנולסו מכילה  חיף תרפלאג'יל 

קושי תסמונת של  סבילות לפרוקטוז,אי  ות נדירות שלבעיות תורשתימטופלים עם על תרופה זו מכילה סוכרוז. 
  .ה זוול תרופיטלא ל ת)מחלות מטבוליות נדירו( איזומלטאז- זאסוכר פיקתס - אי אוז גלקטו -בספיגת גלוקוז

מטופלים של במטופלים דבר בחשבון בצריכה היומית ת את הבכל כפית מדידה. יש לקח רוזגרם סוכ 3תרופה זו מכילה 
  רת.כור או עם סבדיאטה דלת סוכ

מ"ל   12 - דה, אשר שווה ערך לידת מפיכ מ"ג אתנול בכל 40, כלומר, עד  V/V1%הול) ה אתנול (אלכומכילזו תרופה ה
בר בחשבון . יש לקחת את הדוהוליזםכמאלשיר זה מזיק למי שסובל מנה. השימוש בתכ ל יין של מ"ל  5 בירה אושל 

  טופלים עם מחלת כבד או אפילפסיה.ון מסיכון גבוה כגבהריון או מניקות, בילדים ובקבוצות ב   בנשים

  . נתרן" ת"נטולמ"ג) למנה, כלומר למעשה  23( נתרן  ימולמיל 1 - מ פחות יאנתרן. תכולת הנתרן ה מכילה זו תרופהה

   ת.ואלרגי ותלתגוב ועשויה לגרום טאפראהידרוקסיבנזוהתרופה מכילה  

 תשתמש בתרופה? צד יכ .3

בנוגע   בטוח אינך אם הרוקח וא הרופא  עם לבדוק עליך .הרופא הוראות תאם לבתכשיר תמיד בה להשתמש יש
 .תכשירפן הטיפול בולמינון וא

 יםתלויטיפול המשך המינון וכל משך הטיפול.  ם אתחשוב לסייעל ידי הרופא בלבד.  בעויק המינון ואופן הטיפול
  .במחלתך

  מלצת.ין לעבור על המנה המוא

  .ושלת השימיש לנער את התרחיף לפני התח 

שתמש בכפית מדידה המצורפת לאריזה למדידת הכמות הנכונה של התרופה. אין לההשתמש בכפית עליך לה
של  הנכונה כמותהתכן שלא תקבל את ית בגודלן וית שונוהביתיוהתרופה. הכפיות  מותביתית לצורך מדידת כ

  .  התרופה

  הוראות לנטילת התרופה: 

  לדים, כמתואר באיור מטה: י פקק העמיד לפתיחה על ידי וסובב את ה, לחץ מטה על מנת לפתוח את הבקבוק .1
 

 
  

ידה זו כפית מדתנת עם כפית מדידה למתן דרך הפה המסופקת עם הבקבוק באריזה. ניפה זו תרו .2
  ל תרחיף.נועדה לשימוש רק למתן דרך הפה של פלאג'י

  אט שיש ליטול.זו בנזול א שתמש בכפית מדידה זו למתן דרך הפה למדידת המנה של מטרונידה
ונידאזול מ"ג של מטר 200מ"ל, או מנה של  5הנפח הכולל של כפית המדידה המלאה עד הסוף הוא 

  נזואט. ב
על ידי שימוש בכפית המדידה  מ"ג של מטרונידאזול בנזואט,  100מ"ל, או מנה של    2.5ניתן לתת 
  ". teaspoon 1/2" עד לסימון המלאה

קוקבכיוון פתיחת הב
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עם כפית מדידה זו. לדוגמא: על מנת לתת מנה של דאזול בנזואט רות של מטרוניניתן לתת כמויות אח
  דאזול בנזואט, מלא את כפית המדידה עד הסוף, תן מנה זו, וחזור על התהליך.מ"ג של מטרוני 400

  
  תרשים כפית המדידה: 

 

 
מ"ל) מכילה    5כפית מדידה אחת מלאה עד הסוף ( 

 זול בנזואט.רונידאג של מטמ"   200  
 1/2מלאה עד הסימון "מדידה  חצי אחד של כפית  

teaspoon)  "2.5     מכילה   100מ"ל)  של    מ"ג 
 מטרונידאזול בנזואט.  

   

 המדידה למתן דרך הפה תאת כפיהיטב במים התרחיף, שטוף  וק, סגור את בקבלאחר כל שימוש .3
ק מהישג ידם של יזה ואחסן הרחפה לארתן דרך ההחזר מיד את כפית המדידה למויבש אותה. 

את כפית המדידה למתן דרך הפה מהפריטים האחרים באריזת התרופה  ילדים. לעולם אל תפריד
    (בקבוק, אריזה, עלון לצרכן).

טול פלאג'יל לאחר יש ליר דיאליזה, פלאג'יל מהדם. אם הנך עוב מוציאה את דיאליזה  –יאליזה שים שעוברים דאנ
  זה.טיפול הדיאלי

  רגיל.יל או בתדירות נמוכה מהגמהרוהרופא יורה לך להשתמש במינון נמוך תכן יי – בדם עם בעיות בכאנשי

  ימים. 10 - נוטל את התרופה במשך יותר מ נךם הלבצע בדיקות אירצה  והרופאתכן יי –  בדיקות ומעקב

  בית לש מיון לחדרו לרופא אד ימי פנה ,טעות בלע ילד מן התרופהאו אם ב יותר  גבוה מינון בטעות נטלת אם
  .איתך רופההת אריזת הבאו חולים

ן כמעט הזמ גיעה כבר אם  . אולםיד כשנזכרתימליטול מנה  יש, בזמן הדרוש ת התרופה  אול אם שכחת ליט 
כפולה  מנה ליטול יןא .והיוועץ ברופא נה זו וקח את המנה הבאה בזמן הרגילמ דלג על   ,המיועד למנה הבאה

  חה.צוי על המנה שנשכפיכ

  . הרופא ידי על שהומלץ כפי טיפולב להתמיד יש

  .רופאללא התייעצות עם ה תרופה ק הטיפול בבריאותך, אין להפסי  בבמצגם אם חל שיפור 

נך זקוק ה נך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אםשה  פעם לבכבחושך! בדוק התווית והמנה  ול תרופותן ליט אי
  . להם

   ברופא או ברוקח.ץ בתרופה, היווענוספות בנוגע לשימוש  אם יש לך שאלות 

  

 : לוואי תופעות .4

 קרא רשימתהל למתיב . אלגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשיםש בפלאג'יל עלול לותרופה, השימ בכלכמו 
  תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

  עיכול: מערכת הבהפרעות 

 קאה, שלשול,אינן רציניות, כגון כאב בטן, בחילה, הש  ולהפרעות עיכ -

 ון,תיאב ןאובדבפה, הפרעות בחוש הטעם, קת בלשון ויובש בפה, דלקת לד -

 יפול, טקת הלאחר הפס, שהינה הפיכה טיס (דלקת של הלבלב)אטיפנקר -

 הלשון (עשוי להיגרם בגלל פטריה). י בצבע או במראה של שינו -

  :תיו השפעות על העור ורקמות ריר

 
 מ"ל  2.5 מ"ל  5
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 ים בחום,המלווה לפעמה בפנים, גרד, פריחעם אדמומיות  גלי חום -

כול להיות מסכן שוק אלרגי שיה), הפנים והצוואר (אנגיואדמ , התנפחות אלרגית פתאומית שלפריחה בעור -
 שימוש בתרופה"),הנוגעות ל "אזהרות מיוחדות (ראהים חי

בחום  , המלווה )pustulesמוגליות (/ותסר מומקרים נדירים מאוד של אדמומיות המתפשטת לכל הגוף עם  -
)generalized exanthematous pustulosis ופהבתר ששימוהרות מיוחדות הנוגעות לאז (ראה ") חריפה ,(" 

 toxicהגוף ולהיות מסכנת חיים (כל עור שעשויה להתפשט לשל ה תפריחה שלפוחיתית עם התקלפו -
epidermal necrolysisון),ג'ונס-סטיבנסנת , תסמו 

תירה  ו, המד ושריפהעם תחושת גרר בעו ריחהומים של פעגולים ואד כתמיםמהתרופה:  תפרחת מקובעת -
 ב.חיל שותאם הטיפול באותה תרופה מם מקומות אותב ופיע תתכן שייו בעלי צבעים סימנ

  : ביםעצהפרעות במערכת ה

ת הרגליים כגון וכפוהידיים על  ותעעם השפ ),פריפריאלית תיה תחושתיפתונזק עצבי בגפיים (נויר -
 ,תחושת מגעוירידה בתחושה  חוסרושת קור, , תח, תחושות דקירהעקצוץ

 אש, רכאב  -

  , ורטיגו -

 ,התכווצויות -

 , בלבול -

, הפרעות ם הכוללים בלבוליני, עם תסמצרברליתת ו תסמונאנצפלופתיה אהנקראות נוירולוגיות, עות הפר -
ים לא  , הפרעות שיווי משקל, תנועות עיניות בביטויתנועות, בעי אוםקושי בתיתנהגותיות, הבהכרה, הפרעות 

ורות לשינויים ויות להיות קשעשם הפסקת הטיפול והפיכות ע לרעד. הפרעות אלה הן בדרך כל, ניותרצו
 "),שימוש בתרופה אזהרות מיוחדות הנוגעות ל"אה (ר רים מאוד דווחווות נדי. מקרי מMRIסריקות ב

 ח לא חיידקית. ו דלקת קרום המ -

  ות פסיכיאטריות:הפרע

 ,הזיות -

(ראה   אובדניותות פעולאו ות להיות מלוות במחשבות אשר עשוי יריום)לדויה, הפרעות באישיות (פרנ -
 , ")ות הנוגעות לשימוש בתרופהאזהרות מיוחד"

 און. לדיכ יהנטי -

  בראייה: עותהפר

ם בראיית יראייה, שינויוצר ראייה, ירידה ב, קראייה מטושטשת, ראייה כפולההפרעות זמניות בראייה כגון  -
 ,צבעים

 ייה.צב הראנזק או דלקת בע -

  רעות בדם: הפ

  סוימיםמגדולה במספר תאי דם לבנים  מספר נמוך באופן חריג או ירידה ,באופן חריג הנמוכ ת טסיותספיר -
 ). טרופיליםי(נו

  ל הכבד: השפעות ע

 זות, אלקליין פוספטאז), אעליה באנזימי כבד (טראנסאמינ  -

של כשל כבדי הדורש   ד מקריםובמיוחצהבת), בני לכבד (לפעמים מלווה י וד של נזק רצמקרים נדירים מא -
 השתלה. 

  מידע נוסף:

    התרופה.חום הנגרם על ידי - ן בצבע אדמדםשת -

  
אתה סובל מתופעת כאשר או   מירהאם אחת מתופעות הלוואי מחאם הופיעה תופעת לוואי,  

  עליך להתייעץ עם הרופא.  בעלון,צוינה לוואי שלא 

קישור "דיווח על תופעות לוואי  על הלחיצה ת אמצעומשרד הבריאות בניתן לדווח על תופעות לוואי ל
המפנה  )www.health.gov.il(אתר משרד הבריאות  שנמצא בדף הבית שלעקב טיפול תרופתי" 

  לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, 
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  / lhttps://sideeffects.health.gov.i :או ע"י כניסה לקישור

  

  ? התרופהאת  איך לאחסן .5

ילדים ו/או  לשוטווח ראייתם ם ידלהישג יש לשמור במקום סגור מחוץ ע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת מנ
  ל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. וע תינוקות

גה מתייחס ך התפותארי האריזה. ל גביהמופיע ע )exp. date( ה ג תאריך התפו בתרופה אחריש תמאין להש
  . ליום האחרון של אותו חודש

  .C003לה על וה עורה שאינן במקום מוגן מאור, בטמפרטיש לאחס

  ימים.  8יתן להשתמש במשך ה הראשונה, נתיחלאחר הפ

בשימוש.  עוד ןהשליך תרופות שאינל כיצד הרוקח שאל אתאין להשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית. 
) לרוקח אשר ישליך אותן  (כולל כפית המדידה והבקבוקלאחר סיום הטיפול, קח את כל האריזות הפתוחות 

  הסביבה.נה על ייעו בהג אמצעים אלה יסכנדרש. 

 

  נוסף:  עידמ .6

  

      : תרופה מכילה גםנוסף על החומר הפעיל ה 
Ready to use sucrose solution/sucrose powder, Ph. Eur., ethanol 96%, magnesium silico 

aluminate, sodium saccharin, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, methyl 
parahydroxybenzoate, concentrated lemon essence, deterpenated orange essence, 
propyl parahydroxybenzoate, purified water. 

 

  ה תוכן האריזה: ומפה התרו כיצד נראית

העמיד לפתיחה ת וסגור בפקק לימון. התכשיר ארוז בבקבוק זכוכי- אפרפר ובריח תפוז- התרחיף הינו בצבע לבן
   מ"ל. 120אריזה: גודל  מצורפת.כפית מדידה  על ידי ילדים. 

  
אנא פנה   ,בטוח בדבר מהי או אינך שאלה כלשה. אם יש לך התרופהכולל את כל המידע על זה לא עלון 

  לרופא. 

 .4250499 נתניה ,8090. ד.ת , מ"בע ישראל אוונטיס- סאנופי  וכתובתו:והיבואן    בעל הרישום

  .בהתאם להנחיות משרד הבריאות 2021 מאיב ינוארבנערך 

 .104-56-22129:  ממלכתי במשרד הבריאותפנקס התרופות המספר רישום התרופה ב

  .זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים כר. על אףסח בלשון זה, עלון זה נולה על הקריאלהקלשם הפשטות ו


