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 1986 -  פי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ועלון לצרכן ל
 על פי מרשם רופא בלבד   תמשווק התרופה 

 

 
 

 "מידע נוסף".  6סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וכן     2סעיף  ראה  :ואלרגניים חומרים בלתי פעילים
כיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות  זה מלון ע  בתרופה.   תשתמשבטרם  סופו בעיון את העלון עד   א קר

 .  נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח
 

אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם  אל תעביר .  או לטיפול במחלה של הילד/ה שלך  תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך 
 מחלתם דומה. אפילו אם נראה לך כי 

 
 תרופה? עדת ה למה מיו .1

) הנגרם מעירויי דם, במבוגרים ובילדים (מגיל שנתיים  iron overloadי של ברזל (כרוניתר בעומס    פוללטי •
 ומעלה). 

 ומעלה.     10לטיפול בעומס יתר כרוני של ברזל שאינו תלוי בעירויי דם בחולי תלסמיה מגיל  •
 

 . (iron chelating agent)קושרי ברזל    קבוצה תרפויטית:
 

ותסמונות  ולים הסובלים מסוגים מסוימים של אנמיה כגון תלסמיה, אנמיה חרמשית בח םלעיתינדרשים  וזרים חי דם עירוי
. אולם, עירויי דם חוזרים עלולים לגרום להצטברות של עודף  )Myelodysplastic Syndrome, (MDS)(  מיאלודיספלסטיות 
 עירויי הדם.  ם קבל עהברזל המת עודף לק את  ית לסין דרך טבעזל ולגוף א דם מכיל ברשברזל. זאת מאחר  

בחולי תלסמיה שאינם תלויים בעירויי דם, עומס ברזל עלול להתפתח במשך הזמן בעיקר עקב ספיגה מוגברת של ברזל  
 ים כגון הכבד והלב. במשך הזמן, הברזל העודף יכול לגרום נזק לאיברים חיוני ממזון כתגובה לספירות נמוכות של תאי דם.

לסילוק הברזל העודף ומפחיתות את הסיכון לגרימת נזק לאיברי    תושמשמ (קושרי ברזל)    iron chelators    מסוג  ופות רת
 הגוף. 

 מופרש בעיקר בצואה.  לאחר מכן עודף ברזל אשר   תומסלק ת אקסג'ייד לוכד
 

 שימוש בתרופה הלפני  .2
 אין להשתמש בתרופה אם: 

"מידע   6ים בסעיף המופיע התרופה ר מכילהם הנוספים אשבי אחד מהמרכיכל  לאו   דפראסירוקסל אלרגי) אתה רגיש ( •
לגביך,    נוסף".  רלוונטי  הדבר  לרופא  אם  אקסג'ייד ספר  נטילת  חושב  לפני  אתה  אם  עם    שאתה.  התייעץ  אלרגי, 
 . הרופא

 . חמורה  או  בינוניתכליות  מחלת יש לך  •
 . זל)בר(קושרי    iron chelatorוג רת מסתרופה אח  כעת  נוטל  התא •

 
 אם  צת מומל ה אקסג'ייד אינ 

 בשלב מתקדם או סרטן מתקדם.  )מח העצם  ידי -להדם ע  תאי ייצור; ירידה בMDS(  פלסטיתסתסמונת מיאלודי  יש לך  •
 

 בתרופה: שימוש ל אזהרות מיוחדות הנוגעות 
 

 :  רופא אם לפני הטיפול באקסג'ייד, ספר ל
 בכליות.   או  בכבד   יש לך בעיה •
 . שנגרמה מעומס ברזל עיה בלבמב סובל  אתה •
 במתן שתן (סימן לבעיה בכליות).  תי עותמשמאתה מבחין בירידה  •

 מ"ג  125אקסג'ייד 
 טבליות מסיסות 

 מ"ג  250אקסג'ייד 
 טבליות מסיסות 

 מ"ג  500אקסג'ייד 
 טבליות מסיסות 

 כל טבליה מסיסה מכילה: 
 מ"ג  125דפראסירוקס 

deferasirox 125 mg 

 לה: מכי סה יסבליה מ ט לכ
 מ"ג  250דפראסירוקס 

deferasirox 250 mg 

 כל טבליה מסיסה מכילה: 
 מ"ג  500דפראסירוקס 

deferasirox 500 mg 
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לך  • חמורה   יש  אלרגית    פריחה  תגובה  של  (סימנים  והגרון  הפנים  של  בעיקר  נפיחות  או  וסחרחורת  נשימה  קשיי  או 
 ). לוואי"  "תופעות  4, ראה גם בסעיף חמורה

פה, קילוף של  ה  או עינייםה, שלפוחיות על השפתיים,  עור אדום ,  פריחה   :ם איד מהתסמינים הב אח של כל  לובשי  לךיש   •
מוגדלים    חום העור,   לימפה  דמויי שפעת, קשרי  עור  גבוה, תסמינים  גם בסעיף  (סימנים של תגובת  ראה    4חמורה, 

 ). "תופעות לוואי"
ניים ושתן כהה יהעור או הע ת  יה בהצהב או עלי הצהבה    ן,הבטשל  י  ן הימנד העליו כאב בצ   אתה חש שילוב של נמנום,  •

 (סימנים של בעיות בכבד). 
  ישנוני  מרגיש או    לסביבה,  או מודע   פחות ערני  מרגישבעיות,    פתרון באו    מידע של    כרון יזב ,  חשיבהב  םיי קשחווה    האת •

כליות,   בד או ת בכיוע בל  הרלהיות קשו   האשר עשוי ,ם (סימנים של רמה גבוהה של אמוניה בד ירודות   ותמאוד עם אנרגי
 "). "תופעות לוואי 4עיף ס  םראה ג 

 שחורה.  ש לך צואהי אתה מקיא דם ו/או  •
 בייחוד לאחר אכילה או נטילת אקסג'ייד.  תדיר, כאב בטן יש לך  •
 יש לך צרבות תדירות.  •
 . בבדיקות הדם תאי דם לבנים נמוכה או טסיות ספירת יש לך  •
 . ש ראייהו טיש לך טש •
 . ות הקאאו   יש לך שלשול •

 טי לגביך, ספר לרופא מיד. האלה רלוונ ים אחד מהמצבאם 
 

 ילדים ומתבגרים 
בינ ותן להשתמש באקסג'ייד  ומעלה ממתבגרים  ילדים  (  גיל שנתיים  ברזל  כרוני של  יתר  )  iron overloadלטיפול בעומס 

 .  המיי דם בחולי תלסוי בעירוי תל   שאינושל ברזל ס יתר כרוני מולטיפול בע   ומעלה 10ומגיל הנגרם מעירויי דם 
 הרופא יתאים את המינון בהתאם לגדילת הילד. 

 לשימוש בילדים מתחת לגיל שנתיים.  מיועדת   ינהאקסג'ייד א 
 

 בדיקות ומעקב 
בדם)  ך (רמות פריטין  בגופ  ל זהבר  כמות שתן באופן סדיר. בדיקות אלו ינטרו את  ובמהלך הטיפול עליך לעבור בדיקות דם  

חות חלבון  ן בדם, נוכ(רמות קראטיניאחר תפקודי הכליות    יעקבובדיקות גם  הכנדרש.    היעייד משפ'ם אקסג לבחון הא  כדי
הרופא עשוי לבקש ממך לבצע ביופסיה    ). , בילירובין ואלקליין פוספטאז זות בדםא(רמות טרנסאמינבשתן) ותפקודי הכבד  

(הדמיה בתהודה מגנטית)    MRIקות  גם בדי   רבושתע  יתכןי  ית. ית משמעותיית עה כלהוא חושד בפגי  קרה בובמ  יה, של הכל 
  ביותרדיקות אלו כאשר יחליט איזה מינון של אקסג'ייד מתאים  יתחשב בב. הרופא  זל בכבד על מנת לקבוע את כמות הבר

 אקסג'ייד.    ליטול ק יוכן ישתמש בבדיקות אלו כדי להחליט מתי עליך להפס  עבורך
 

 כאמצעי זהירות.  הטיפול  במהלך בשנה פעםוהטיפול   לת לפני תחיראייה ת שמיעה ו יקוור בדעליך לעב
 

 גובות בין תרופתיות אינטראקציות/ת
ספר על כך לרופא או  תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה,    או אם לקחת לאחרונה  לוקח אתה  אם  

 לרוקח.  
 פים. ברזל נוס שריים קועם תכשירחת אקסג'ייד  לשלב לקי ן יא •
ליטול • נוגדות  רת   אין  אלומיופות  המכילות  בצרבת)  לטיפול  המשמשות  (תרופות  עחומצה  ביום  הזמן  באותו  ם  ניום 

 אקסג'ייד. 
 

 במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח: 
של  מה  תאס ו  ת א גרוניפרקים שמלדוגמה דלקת  ם,  אחרי  םי בצשתל או בממו  איבר  ציקלוספורין (משמש למניעת דחיית  •

 העור) 
 להורדת כולסטרול) ן (משמש  יטט סימבס •
 ן, קורטיקוסטרואידים) איבופרופ אספירין,  הדלקת (לדוגממשככי כאבים מסוימים או תרופות נוגדות   •
 אופורוזיס) ביספוספונטים במתן דרך הפה (משמשים לטיפול באוסט •
 ישי דם) קר   וצרותמניעה או לטיפול בהיו (משמשות ל ה שתרופות נוגדות קרי •
 ) ריון יעת הליים (תכשירים למנינ מוצעי מניעה הורמא •
   בלב ומיגרנות)עיות  ב(משמשות לטיפול ב   בפרידיל, ארגוטאמין •
 אגליניד (משמש לטיפול בסוכרת) פר •
 ריפאמפיצין (משמש לטיפול בשחפת)  •
 ) באפילפסיה ל ו (משמשים לטיפ  , קרבמזפיןפניטואין, פנוברביטל  •
 ) HIVהום בזי יפול ריטונאויר (משמש לט •
 טיפול בסרטן) לש  פאקליטקסל (משמ •
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 תיאופילין (משמש לטיפול במחלות נשימה כגון אסתמה)  •
 ות כגון סכיזופרניה) ות פסיכיאטרילטיפול בהפרעמשמש  זפין (קלו •
 מרפה שרירים) משמש כטיזנידין ( •
 ) (משמש להורדת רמות כולסטרול בדם כולסטיראמין   •
 לפני ההשתלה)   יורת מוח העצם המקת להרוס אמנ לה על ש כטיפול לפני ההשתשמ(מ סולפן וב •
 מידאזולאם (משמש להקל על חרדה ו/או קושי לישון)  •

 
 בדמך. את רמתן של חלק מהתרופות    על מנת לנטר שידרשו בדיקות נוספות תכן יי
 

 ומזון תרופה שימוש ב
 קבוע בכל יום.  עדיף בזמן ו, כלשה דקות לפני אכילת מזון   30לפחות   תויש ליטול אקסג'ייד על קיבה ריקה ולחכ 

מיץ תפוזים.    ש י או  תפוחים  מיץ  מים,  בכוס  את הטבליות  אלמוסס  למוסס  או אין  תוססים    בחלב   ת הטבליות במשקאות 
 . ) "'ייד אקסג   ליטול"כיצד    להלן גם  ראה (
 

 ומעלה)  65שימוש בקשישים (מבוגרים בגיל 
טופלים קשישים עלולים  מ.  ריםו שאר המבוג'ייד כמסג אק  ה מנתבאות   ה יכולים להשתמשומעל  65  לי גב אנשים מבוגרים  

לאיתור  ידי הרופא  -ות במעקב צמוד על ים צעירים יותר. הם צריכים להיותר תופעות לוואי (בעיקר שלשול) ממטופללחוות י
   לדרוש התאמת מינון.  שויותשל תופעות לוואי אשר ע

 
 ה ק נ הו ריון יה

   וועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.  י יש לה  להרות תננריון או מתכיבה את ייתכן ששבת  , חושריון או מניקה יבה  אתאם 
   .ר הכרחית בבירו הניהן אלא אם ריו יבזמן ה  צתמומל האינאקסג'ייד 

 חר  נוסף או א י מניעהע צמאיך להשתמש ב יעל למניעת הריון   הורמונלי באמצעי אם את משתמשת  
 . אמצעי מניעה הורמונליים של   ת לוולה לפגום ביעי סג'ייד עלשאק יוון כגון קונדום), כ(

   הנקה אינה מומלצת במהלך הטיפול באקסג'ייד.
 

 כונות ושימוש במנהיגה 
שוב    היהשתך תים או מכונות עד שהרגברכב או להפעיל כל  גוהנ לת אקסג'ייד, אין למרגיש סחרחורת לאחר נטי   אם אתה

   ה. תקינ
 ה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.  להזהירם מרכיב  שי  באשר לילדים 

 
 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה 

 .  ונתרן קטוז (סוכר חלב) טבליות אקסג'ייד מכילות ל 
 יד. ת אקסג'יפא לפני נטיל , ידע את הרומסוימים  ם י רכסול  ות סביל-לך אי  יש אם

 . 'נטולת נתרן'למעשה שבת  כן נחמ"ג) נתרן בכל טבליה, ל 23(  ולממילי 1פחות מ כילה פה מרותה
   .מ"ג לקטוז מונוהידרט  136 -מ"ג מכילה כ 125כל טבליה מסיסה של אקסג'ייד 
   .טוז מונוהידרט מ"ג לק 272 -כ ה ליכמ"ג מ 250כל טבליה מסיסה של אקסג'ייד 

   .מ"ג לקטוז מונוהידרט  544 -ילה ככמ מ"ג  500סג'ייד סיסה של אק מ  יהטבלכל 
 

 ? תשתמש בתרופה כיצד .3
  ןפ וון ואנבנוגע למי לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בתכשיר תמיד  יש להשתמש 

 . טיפול בתכשירה
 ברזל. וסה בטיפול בעודף ופא המנפיקוח של ר יבוצע תחת הטיפול באקסג'ייד 

משקל הגוף בכל המטופלים. הרופא יחשב את  קשור להמינון של אקסג'ייד  ידי הרופא בלבד. -על אופן הטיפול יקבעו  ו  נוןימה
 המינון שאתה צריך ויאמר לך כמה טבליות ליטול בכל יום. 

 
 בתחילת הטיפול הינו:  בדרך כלל  ל המקוב י מוהמינון הי 

ימליץ על מינון  יתכן שהרופא  י ממשקל הגוף.  ק"ג   כל מ"ג ל 20 - ם באופן סדיר עירויי ד  ם המקבלים ילמטופל  •
 התחלתי גבוה יותר או נמוך יותר בהתבסס על צרכי הטיפול האישיים שלך. 

 ממשקל הגוף.  ק"ג  לכלמ"ג   10 -שאינם מקבלים עירויי דם באופן סדיר   למטופלים •
 ה גבוהה או נמוכה יותר. נאת הטיפול עם מלך להתאים חר יותר ול מאויכ א הרופבהתאם לתגובתך לטיפול,  •

 
 המינון היומי המירבי הינו: 

 כל ק"ג ממשקל הגוף למטופלים המקבלים עירויי דם באופן סדיר. למ"ג  40 •
 . ן סדירויי דם באופ עיר  םיל בשאינם מקמבוגרים  כל ק"ג ממשקל הגוף למטופלים למ"ג  20 •
 . דם באופן סדיר  שאינם מקבלים עירויי 18עד גיל  ם ילדיף ל גו ה למשק כל ק"ג מלמ"ג  10 •
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 אין לעבור על המנה המומלצת. 
 

 משך הטיפול: 
יתכן כי  י, ו  ממושך טיפול זה הוא טיפול  .כל זמן שהרופא מורה לך לעשות זאת יש להמשיך ליטול אקסג'ייד כל יום, 

(ראה גם   י צולוודא שהטיפול משפיע עליך באופן הרדי וע כקב  ן יעקוב אחר מצבך באופא או שנים. הרופ  םיש דו משך חיי
 . : "בדיקות ומעקב")2סעיף 
 . לך שאלות לגבי משך הטיפול, פנה לרופא  אם יש

 
 צורת הנטילה: 

 ? מתי ליטול אקסג'ייד
 . באותו הזמן ך  ר עב  ,יש ליטול אקסג'ייד פעם ביום, כל יום  •
   . הקעל קיבה רי  את הטבליות ליטול יש   •
 . כלשהון קות לפני אכילת מזוד  30לפחות להמתין    ואז •

 הטבליות. את  ליטול לזכור מתי גם לך עזור  תנטילת אקסג'ייד באותו זמן בכל יום 
 

 ? כיצד ליטול אקסג'ייד
להכניס או    יש  תפוחים  מיץ  מים,  כוס  לתוך  הטבליה/ות  מיץ  את 

  מ"ל). 100-200תפוזים (
 

 
לערבב  מתה/שהטבליעד    יש  בכו לחלוטין   ות/תוסס מות  הנוזל  ס  . 
 יראה עכור. 

 

 

את כל תוכן הכוס, ואז להוסיף מעט מים או מיץ למה    לשתות  יש
 ולשתות גם את זה.  לערבב שנותר בכוס,  

 

 

 
 אין למוסס את הטבליות במשקאות תוססים או בחלב. 

 את הטבליות. ו לכתוש  אין ללעוס, לשבור א
 בלוע את הטבליות בשלמותן.  אין ל 

 
 . לרוקח או  מה עבורך, יש לפנות לרופארשפועלת או מדוע נ ה לגבי כיצד אקסג'יידשאל  בכל

 
 : אדם אחר מן התרופהילד או בטעות בלע או אם   מנת יתראם נטלת 

 . דחוף  פול רפואיכי יהיה צורך בטי יתכןי ך. אריזת התרופה את  הבאופנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים 
   בעיות בכליות או בכבד היכולות להיות רציניות.ו  בחילה והקאה  ,לשול כגון כאב בטן, ש עותפתווות  חאתה עלול ל

 
 אם שכחת ליטול את התרופה: 

  . בזמן הרגילהבאה  מנה קח את ה. ברגע שנזכרת באותו היום  קח את המנהתרופה בזמן הדרוש,  האם שכחת ליטול את 
 ו. ה/ ה/ות שנשכחיבלעל הטפולה ביום הבא על מנת לפצות  אין ליטול מנה כ

 
 ידי הרופא. -עלמלץ הומיד בטיפול כפי שיש להת

 אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.   ,גם אם חל שיפור במצב בריאותך
 

 אם אתה מפסיק את נטילת התרופה: 
  יסולק ודף לא  עה הברזל    פא. אם תפסיק לקחת אקסג'ייד, ג'ייד ללא הוראה מפורשת מהרויפול באקסאין להפסיק את הט

 . הטיפול")  שך(ראה גם לעיל "מ   ךעוד מגופ
 

 נך זקוק להם. ינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הישה בכל פעם אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה  
 היוועץ ברופא או ברוקח.  ש בתרופה, אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימו 
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 פעות לוואי תו .4

שתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות  המופעות לוואי בחלק מ'ייד עלול לגרום לת אקסג השימוש ב כמו בכל תרופה, 
רוב תופעות הלוואי הינן קלות עד מתונות ובדרך כלל יחלפו לאחר מספר ימים   לא תסבול מאף אחת מהן. שתכן יהלוואי. י 

 בועות של טיפול. עד מספר ש
 

 ל רפואי מיידי. ות טיפורשודו ורות חמלהיות  עלולות מסוימות  ואי תופעות לו
עלולות להשפיע על  (  נדירותאו )  מטופלים 100בכל  1עלולות להשפיע על עד מטופל (ן לא שכיחות  ינוואי אלה הל תופעות 

 )   מטופלים  1000בכל  1עד מטופל 
 

 : ילדך אים חל עליך או על אחד המקרים הבאם    רופא מיד ל פנות לו  פהאת התרו יש להפסיק ליטול  
 ) של תגובה אלרגית חמורה   סימנים פנים והגרון ( ה בעיקר של  נפיחותאו סחרחורת ושימה קשיי נ  או  חה חמורהפרי •
,  , קילוף של העורההפעיניים או ב, שלפוחיות בשפתיים,  עור אדום פריחה,  של כל אחד מהתסמינים הבאים:  שילוב  •

   חמורה)ית גובה עור של ת סימנים( לימפה מוגדלים  קשרי  ה, תסמינים דמויי שפעת, גבו  חום
 יה בכליות) בע במתן שתן (סימן ל משמעותית ירידה  •
ניים ושתן כהה (סימנים  ישילוב של נמנום, כאב בצד העליון הימני של הבטן, הצהבה או עלייה בהצהבת העור או הע •

 של בעיות בכבד) 
סימנים של  (  רודות ית  ם אנרגיועישנוניות  או  ות מופחתת, ודע או מ ערנות בעיות,  לפתור או    מידע זכור ל,  לחשוב   קושי •

 ) ולהביא לשינוי בתפקוד המוח לבעיות בכבד או כליות  ה להיות קשור  האשר עשוי, והה של אמוניה בדם רמה גב 
 הקאה דמית ו/או צואה שחורה •
 קסג'ייד טילה של א בייחוד לאחר אכילה או נ  ,כאבי בטן תדירים  •
   ת צרבות תדירו •
 ראייה חלקי   אובדן •
 לבלב)  לקת(ד ליונה כאב חמור בבטן ע  •
 

 לרציניות. ך עשויות להפו תופעות לוואי מסוימות 
 . תופעות לוואי אלו הן לא שכיחות

 
 אם:   האפשרי בהקדם יש לפנות לרופא 

 ראייה מטושטשת או מעורפלת אתה סובל מ •
 אתה סובל מירידה בשמיעה  •

 
 פות: לוואי נוסתופעות  

 
 מטופלים):   10בכל  1לות להשפיע על יותר ממטופל לו תופעות לוואי שכיחות מאוד (ע

 כליה שאינן תקינות ה קוד תפת לבדיקות הקשורו •
 

 ים): מטופל 10 בכל  1תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על עד מטופל 
 ת, קשיי עיכול ת, עצירויחובטן, נפ  גון בחילה, הקאה, שלשול, כאב הפרעות במערכת העיכול כ •
 פריחה  •
 כאב ראש  •
 שאינן תקינות    כבדתפקוד ההקשורות לת בדיקו •
 גרד  •
 ) חלבון בשתן נות (בדיקות שתן שאינן תקי •

 ופן חמור פנה לרופא. א"ל משפיעה עלייך ב הנ פעות ת מהתואם אח
 

 ): מטופלים  100בכל  1עד מטופל  נן שכיחות (עלולות להשפיע על לוואי שאיתופעות  
 רת סחרחו  •
 חום  •
 כאב בגרון  •
 נפיחות בזרועות או ברגליים  •
 י בצבע של העור נויש •
 חרדה  •
 הפרעות בשינה •
 עייפות  •

 ופן חמור פנה לרופא. א"ל משפיעה עלייך ב נה פעות ת מהתואם אח
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 ם): את השכיחות מהנתונים הקיימי תן להעריך(לא ני  תופעות לוואי עם שכיחות שאינה ידועה

ב • המ   מספרירידה  הדם  בק עתאי  דםריש ורבים  ב(טרומבוציטופניה)  ת  חמורה),    מים אדוהדם  התאי  מספר  ,  (אנמיה 
 פאנציטופניה) (  כל סוגי תאי הדםר פ מסאו ב  (נויטרופניה) לבנים הדם התאי מספר ב

 נשירת שיער   •
 אבנים בכליות  •
 נמוכה  שתן  תפוקת  •
 לבחילה לגרום לכאב ו   העלוליםן המעי דופ באו   הבקיבקרע  •
 ) בלב (דלקת ל  הכאב חמור בבטן עליונ •
 רמה חריגה של חומצה בדם  •
 

בעלון,  צוינה  ת לוואי שלא  עופתסובל מאתה אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר  לוואי,   אם הופיעה תופעת 
    .הרופא   להתייעץ עםעליך  

 
י"  ופתטיפול תר  "דיווח על תופעות לוואי עקבקישור  ות באמצעות לחיצה על ה שרד הבריאניתן לדווח על תופעות לוואי למ

 , יווח על תופעות לוואיפנה לטופס המקוון לד מה )www.health.gov.il( שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות 
 / ffects.health.gov.ils://sideehttp23T  או ע"י כניסה לקישור:

 
 לאחסן את התרופה?  איך .5

של ילדים ו/או תינוקות  וטווח ראייתם   להישג ידם וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ   זו  ה! תרופה למנע הרע 
 הקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. הרעלה. אל תגרום לנע תמכך  ידי -ועל 

האחרון   . תאריך התפוגה מתייחס ליום ) המופיע על גבי האריזהexp. dateוגה (אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפ
 ותו חודש. ל אש

 יש לאחסן באריזה המקורית כדי להגן מלחות.  .  C30°מעל  לאחסן אין  ן: חסותנאי א
 ומה, או בעלת סימנים של חבלה. שתמש באריזה פג אין לה

פעולות  ן עוד בשימוש. ך תרופות שאינליד יש להש. שאל את הרוקח כיצולת ביתית דרך שפכים או פס ת ליך תרופואין להש 
 .  הסביבהיעו להגן על יסי אלה  

 
   מידע נוסף .6

 : נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם
Crospovidone, lactose monohydrate microcrystalline cellulose, povidone (K30), sodium lauryl sulphate, 
colloidal silicon dioxide, magnesium stearate . 

 
 כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: 

 טבליות.  84או    28 מכילות ארוזות באריזות הסות  ד טבליות מסיאקסג'יי
 .משווקים  האריזה דלי וג כל לאש ייתכן 

  עםו עם קצוות משופעים  , עגולות ושטוחות צהובלבן עד מעט ע  ב נן בצ יה מ"ג 500 -מ"ג ו  250מ"ג,  125אקסג'ייד   טבליות
 האחר. " בצידן NVR" -בצידן האחד ו , בהתאמה”J500“ -ו ”J125”   ,“J250“הטבעה של  

 
   אביב  תל  ,  7126ת"ד, ישראל בע"מנוברטיס  : וכתובתואן היבו ו בעל הרישום 

 
 . הנחיות משרד הבריאות לבהתאם  2021 אוגוסטבנערך  

 
 ות: רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאמספר 

 31337 99 133"ג: מ 125אקסג'ייד 
 31338 02 134מ"ג:  250אקסג'ייד 
 31339 01 134מ"ג:  500אקסג'ייד 

 
 מינים. י שני הת, התרופה מיועדת לבנזא על אף   ה נוסח בלשון זכר.עלון ז ריאהלשם הפשטות ולהקלת הק

 
 
 

http://www.health.gov.il/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__sideeffects.health.gov.il_&d=DwMGaQ&c=ZbgFmJjg4pdtrnL2HUJUDw&r=qfOqxEtPZvUhEs0IzmU4to49WBUtmEvNmjTW4OBNLII&m=8-UQgChFBj8TP6EvbD0mi_TPwnlCkL4r23nYjEItPuk&s=6TdBdatyGOZS5XNzyVs9xC_B8q6Eg5o--HSth7yM390&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__sideeffects.health.gov.il_&d=DwMGaQ&c=ZbgFmJjg4pdtrnL2HUJUDw&r=qfOqxEtPZvUhEs0IzmU4to49WBUtmEvNmjTW4OBNLII&m=8-UQgChFBj8TP6EvbD0mi_TPwnlCkL4r23nYjEItPuk&s=6TdBdatyGOZS5XNzyVs9xC_B8q6Eg5o--HSth7yM390&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__sideeffects.health.gov.il_&d=DwMGaQ&c=ZbgFmJjg4pdtrnL2HUJUDw&r=qfOqxEtPZvUhEs0IzmU4to49WBUtmEvNmjTW4OBNLII&m=8-UQgChFBj8TP6EvbD0mi_TPwnlCkL4r23nYjEItPuk&s=6TdBdatyGOZS5XNzyVs9xC_B8q6Eg5o--HSth7yM390&e=
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	אקסג'ייד 250 מ"ג
	אקסג'ייד 500 מ"ג
	טבליות מסיסות
	טבליות מסיסות
	טבליות מסיסות
	כל טבליה מסיסה מכילה:
	כל טבליה מסיסה מכילה:
	כל טבליה מסיסה מכילה:
	 יש לך תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS; ירידה בייצור תאי הדם על-ידי מח העצם) בשלב מתקדם או סרטן מתקדם.
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