
 

  

 
 

 
 1986-התשמ"ו  )(תכשירים   וקחיםנות הרלפי תק ן צרכלעלון  

 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד 

 
 מגאקסין טבליות 

 טבליות מצופות 
 

 כל טבליה מכילה: 
 .     moxifloxacin (as hydrochloride) 400 mgמ"ג  400אצין (כהידרוכלוריד) פלוקס יקס מו

   וסף" נ "מידע   6סעיף ו " ים של התרופהק מהמרכיבשוב על חל מידע ח"  2ף בסעיים: ראה י חומרים בלתי פעילים ואלרגנ
 

רופה. אם יש לך שאלות  תה עלון זה מכיל מידע תמציתי על  קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. 
 אל הרופא או אל הרוקח.  הנוספות, פנ

מחלתם   נראה לך כי  םם אפילו אהיק להזל  האל תעביר אותה לאחרים. היא עלול.  לטיפול במחלתך תרופה זו נרשמה 
 דומה. 

 
 למה מיועדת התרופה?  )1

 ל:   18גיל יפול בחולים מעל מיועד לטטבליות  מגאקסין 
 . ידקית חריפהדלקת גת (סינוסיטיס) חיים  ל לכו ה - שימה נהזיהומים בדרכי  •
ה רק  לומים אהיזלטיפול ב  טבליות יס) כרונית. יש להשתמש במגאקסיןברונכיטהחרפה של דלקת סימפונות (  •

 לא צלח.   ן ול בהפ לא ניתן להשתמש בתרופות אחרות המיועדות לטיפול בהם או שהטיים שבמקר 
רק במקרים בהם לא ניתן להשתמש בתרופות  טבליות סין ק אמג מקרים לא חמורים של דלקת ריאות. יש להשתמש ב •

 אחרות המיועדות לטיפול בזיהום זה. 
 זיהומי עור.  •
 

 נולונים. ורוקווית הפלואפחשיקה ממטויאנטיב   קבוצה תרפויטית:
 
 לפני השימוש בתרופה  )2

 אם:   תרופהאין להשתמש ב 
הנוספים אשר  או לכל אחד מהמרכיבים  רת חאת קווינולוניאצין, לכל אנטיביוטיקה מוקסיפלוקס רגיש (אלרגי) ל תהא •

 . "מידע נוסף" 6סעיף לרשימת המרכיבים הלא פעילים, ראה   .מכילה התרופה
 קה. ני מ והינך בהריון א  •
 נים. ש 18 לגיל תחת  הינך מ •
קווינולון (ראה  מסוג קה טי הפרעה בגידים שהיתה קשורה לטיפול באנטיביומחלת גידים או יש לך היסטוריה של  •

 "תופעות לוואי").  4וחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" ובסעיף הרות מיזא"  2בסעיף 
ה חשמלית של הלב),  הקלט  ג., .ק .א -נצפה ב (  ןלא תקי  )heart rhythm(  ממצב כלשהו עם קצב לב סבלת  אועם  נולדת  •

 ) heart rhythm( ך קצב לב אשלגן או מגנזיום בדם), יש ל  ד רמה נמוכה שלחוסר איזון במלחים בדם (במיוח  ך יש ל
לא   ) heart rhythm(  קצביםספיקת לב), יש לך היסטוריה של  -חלש (אי לך לב   "), ישהי רד"ברדיקאיטי מאד (נקרא    •

ה בהמשך  (רא  א.ק.ג. -ב ים ריגח  םרופות אחרות הגורמות לשינוייוטל ת הלב, או הינך נתקינים של 
 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות"). "

הולכה מושהית  , כלומר QT  עטמקכלומר הארכה של א.ק.ג., -נויים בלגרום לשי עלול זאת מכיוון שמגאקסין טבליות 
 של אותות חשמליים. 

 ורמלי העליון. נהל גבו המ 5יותר מפי גבוה סאמינאזות), יה באנזימי כבד (טרניש לך מחלת כבד חמורה או עלי  •
 

 ימוש בתרופה ת הנוגעות לשחדוומי  אזהרות 
 

 : לפני הטיפול במגאקסין טבליות
היתה לכם תופעת לוואי   , כולל מגאקסין טבליות, אםן/קווינולוןנולו יוקו אליות מסוג פלואורו בקטרי ול תרופות אנטי אין ליט
 ליידע את הרופא שלך בהקדם האפשרי. עליך   , צב זהמברוקווינולון. לואוינולון או פ זמן נטילת קוו בעבר ברצינית 

 
 אם: ספר לרופא   ,ן טבליותבמגאקסילפני הטיפול  



 

  

אם אתה  או אם הינך קשיש.  יוחד אם הינך אישה, , במ ך לש י בבא.ק.ג. הל-לשנות את המגאקסין טבליות עלולות   •
גאקסין  לפני נטילת מ  ךשל פא עם הרו  ייעץ, התגן בדם שלךשלהאמות המורידה את רתרופה כלשהי נוטל כרגע 

 ת"). ת בין תרופתיוראקציות/תגובוינט"א-ו  ופה אם" (ראה גם סעיפים "אין להשתמש בתר  טבליות
   מוקסיפלוקסאצין  נטילתלאחר    ם בפהכיבי, שלפוחיות ו/או עוראו קילוף   ורפריחה חמורה על העתחת בעבר יפ •
סין  עם הרופא שלך לפני נטילת מגאק  עץתיי , הםיסכורפת בללקולול לגרום לך שעצב או ממ  פסיהאפילמבל אתה סו •

 טבליות. 
 ין טבליות. ס קגא פני נטילת מ, התייעץ עם הרופא שלך לות הנפש בריא כלשהן של בעיות עם פ-יש לך או היו לך אי  •
  אם אתה חושב שלך.  מחלה ר את תסמיני ה , נטילת מגאקסין טבליות עלולה להחמימיאסתניה גראביסאתה סובל מ •

 ך מיד. התייעץ עם הרופא של  ך, כמשפע מו נך שהי
 . גדול) של כלי דם  היקפית  מפרצת קים או ר ות באבי הע (מפרצ  דם גדולהתרחבות או "בליטה" של כלי  עם אובחנת  •
 אבי העורקים). (קרע בדופן  באבי העורקים   קרעודם של ק  עו ירא  לך  ההי •
 )מי הלב מסת אי ספיקה של ב ( י הל מסתמבדלף  אובחנת עם  •
  ו א ה מולדת במסתמי הלב לאו מח העורקיםבאבי   קרע או    מפרצת באבי העורקים של    יש לך היסטוריה משפחתית  •

,  (Marfan syndrome)  ןגון תסמונת מרפכ ר ובי וגמה, הפרעות ברקמת חמוקדמים (לד  מצביםחרים או י סיכון אגורמ
    , )Turner syndrome(  תסמונת טרנר , (Vascular Ehlers-Danlos syndrome) דנלוס  -אהלרסאו תסמונת  

  מחלת טקיאסו  גון דם כ-של כלי או הפרעות , מחלה אוטואימונית דלקתית)  Sjögren´s syndromeסיוגרן (תסמונת 
)Takayasu arteritis ( , ל הרקהם שורקידלקת ע (Giant cell arteritis) ,  מחלת בכצ'ט(Behcet’s disease)לחץ ,-
 או אנדוקרדיטיס (זיהום בלב)  גרונית (מחלת מפרקים) ש דלקת מפרקים   ,עורקים ידועה  או טרשת ה, גבו םד

 .   מוקסיפלוקסאציןנטילת  ןמ בז שינוי ברמות הסוכר בדם ל  יכון ס  תה עלול לחוותשא  מכיוון ,חולה סוכרת הינך  •
, יידע  )נדירה  תורשתית ה(מחל )G6PD(  דהידרוגנאז  אט וספפ-6-ממחסור בגלוקוזאתה או מישהו מבני משפחתך סובל 

 . אשר ייעץ האם מגאקסין טבליות מתאים לךאת הרופא שלך, 
 

 בזמן נטילת מגאקסין טבליות
יתכן  יידע את הרופא שלך מיד. עליך ל פול, יטה קופתבמהלך ת דירס ופק לא ו דקות לב אחווה דפי  אתהאם  •

 שלך. )  heart rhythm(ד את קצב הלב  שהוא/היא ירצו לבצע א.ק.ג. כדי למדו 
 . ומלץ לעקוב אחר המינון המ עלול לעלות עם עליית המינון. לכן, יש  ת לב ויהסיכון לבע •
  עם נה, ושרא נה המעם ה, גם  ) םהל ה אנפילקטית/גוב(ת  פתאומית חמורהאלרגית תגובה  היש סיכוי נדיר שתחוו •

.  דה סחרחורת בזמן שאתה נעמוותחש  התסמינים הבאים: לחץ בחזה, תחושת סחרחורת, תחושת חולי או עילפון, או
 . יעוץ רפואילקבלת י ד מיאם כן, הפסק ליטול מגאקסין טבליות ופנה 

כולל  (  יםיקת כבד מסכנת חי ספ-להוביל לאי ולה העל, בכבדלדלקת מהירה וחמורה    לגרום מגאקסין טבליות עלול  •
תמשיך בטיפול, אם אתה  ש ני לפך  "תופעות לוואי"). אנא צור קשר עם הרופא של 4ראה בסעיף   מקרים קטלניים, 

רד  הה, גשתן כלובן העיניים, של הבה  להצ  קשוריםה בחילהשת תחוו/או    במהירותחולי   מו תחושתח סימנים כפתמ
או דלקת   מופחת של תפקוד כבדי  תסמינים ( ד כבבעיה ב  ייד -מת על מחלה של המח הנגר , נטייה לדימום או בעור 

 מהירה וחמורה של הכבד). 
 Steven Johnson syndrome'ונסון (ג-סנסטיב תסמונתולל כ ת עוריות חמורותופעות   ות: ורחמת תופעות עוריו •

SJS(,  ) נשילת עור חריפהtoxic epidermal necrolysis - TEN ( פרחתית מפ פוסטולוזיס ת  -ו) ושטת חדהacute 
generalised exanthematous pustulosis – AGEP(  יפלוקסאציןקסמו נטילת בזמןדווחו . 

SJS/TEN –  םבמרכז  תושלפוחי רוב עם ל   ,עגולים כתמים כאו  אדומות דמויות מטרהנקודות  כבתחילה להופיע יכול .  
רות הללו  פריחות העור החמול. ת)נפוחומות ואדועיניים (עיניים ברי המין ו בא באף, ב גרון, בה,  ם בפכיבייתכנו בנוסף, 

  םהעור וכן לסיבוכינרחב של לקילוף  כולות להתפתח   ולל הפריחות ה  ת. פעדמויי ש  תסמינים חום ו/או  קדמו לרוב 
 לגרום למוות.   חיים או מסכני

AGEP –  שלפוחיות שמלוות  מתחת לעור ו יטות עם בלנרחבת  וקשקשית אדומה, כפריחה בתחילת הטיפול מופיע
 יונות. עלהגפיים ב ו גב ב הינו בקפלי העור, ביותר  פוץ נהם המיקו . בחום

ר קשר  וצו מוקסיפלוקסאצין  טילת  נאת ק הפס ם, אחריה יםעוריה  מהתסמיניםאחד  או ה פריחה חמור  חתאם הינך מפ
 מיד.  פואי פול רעם הרופא שלך או פנה לטי

אם זה קורה, הפסק ליטול מגאקסין   . םיפרכוססין טבליות, עלולות לגרום לן, כולל מגאקסוג קווינולוטיקות מ אנטיביו •
 מיד. בליות וצור קשר עם הרופא שלך ט

   היות בלתי הפיכות.ת ל ועלולוות מגבילכות, ות, ממושרציניי ואלותופעות   •
רות מאד,  ושרו עם תופעות לוואי נדיקסין טבליות, קל מגא , כולולון/קווינולון פלואורוקווינופות אנטיבקטריאליות מסוג רת

  . הדבר ות יכהפי היות בלת ות ל עלולבילות או מג ממושכים או שנים), חודשים לאורך זמן ( נמשכו  ן קל ח , אך רציניות
מו  , קושי בהליכה, תחושות חריגות כונות והתחתונותהעלי הגפיים  של ים ובמפרק ים ר, בשריגידים ב  םיכולל כאב 

כולל פגיעה בראייה, בטעם  שתיות  וחתהפרעות  נימול), צריבה (תחושה או וסר  דגדוג, חעקצוצים,   ," יםומחט  סיכות "
 . ותור חמוהפרעות שינה  ורה מח ות זיכרון, עייפמיעה, דיכאון, פגיעה בובריח, ובש

ני  יד לפשלך מקשר עם הרופא ללו לאחר נטילת מגאקסין טבליות, צור אי הפעות הלוואת אחת מתו ווהתה חא  אם
 ה אחרת. אנטיביוטיקה מקבוצו גם  ל קש הרופא שלך תחליטו לגבי המשך הטיפול ות. אתה והטיפול המשך



 

  

ץ, חוסר תחושה ו/או  וה, עקצ , צריבאב כגון כ (נוירופתיה)י צבע נים של נזק מיתסאתה עלול לחוות   נדירותלעיתים  •
ל מגאקסין טבליות ויידע את  זה קורה, הפסק ליטו ם או בידיים ובזרועות. אם רגלייבמיוחד בכפות הרגליים ו , בשה חול

 יות בלתי הפיך. פתחות של מצב שעלול להוע התלמנ ת נמ-, עלהרופא שלך מיד
ליות,  קסין טבוג קווינולון, כולל מגא סקות מ יטאנטיביו, גם כאשר אתה נוטל ש נפה  יות בבריאותעבחוות  אתה עלול ל •

של  יות ולהתנהגות נהובילו למחשבות אובדעיות בבריאות הנפש בפעם הראשונה. במקרים נדירים מאד, דיכאון או ב
הפסק ליטול   ,הכאלמפתח תופעות "תופעות לוואי"). אם אתה   4כמו ניסיונות התאבדות (ראה בסעיף , תי צמפגיעה ע

 מיד.  לך הרופא ש ת ידע איו  טבליותגאקסין מ
  חמור או אם זה נהיה ין טבליות. לל מגאקס בזמן הנטילה או לאחר נטילת אנטיביוטיקות, כו   שלשולח ול לפתאתה על •

להתייעץ עם  ך להפסיק ליטול מגאקסין טבליות מיד ושלך מכילה דם או ריר, עלי  האצומתמשך או שאתה מבחין כי ה
 . םולת המעייטות את פע וצרות או מאשע  ת תרופו ך ליטול שלך. במצב זה, אסור ל  ארופה

להשתמש  למעלה "אין    2רות (ראה בסעיף לקרות לעיתים נדי  יםלול ע  פיחות במפרקים ודלקת או קרע בגידיםכאב ונ  •
ת  השתל תרב , ע)שנים  60גיל . הסיכון שלך מוגבר אם הינך קשיש (מעל "תופעות לוואי") 4ובסעיף  " םבתרופה א

אידים. דלקת וקרעים של גידים עלולים לקרות תוך  יקוסטרואו אם הינך מטופל בקורט  בכליות  בעיות ך איברים, יש ל
מן הראשון  עם הסי סין טבליות. ק אמג פר חודשים לאחר הפסקת הטיפול בל ואפילו עד מסהראשונות לטיפו שעות ה 48

ל מגאקסין  ו ק ליטספברך), הרפק, בכתף או בהיד, במ כף במפרק שלך,   ללכאב או דלקת בגיד (לדוגמה, בקרסו 
מכיוון שהדבר  , ה צשאינה נחות גופנית  הרופא שלך ותן מנוחה לאיזור הכואב. הימנע מכל פעילו קשר עם, צור  טבליות

 . די בגעלול להעלות את הסיכון לקרע 
של מפרצת אבי   םניתסמילהיות   יםעלול אשר   ,בגב שלך , בחזה או , חמור בבטןכאב פתאומיאם אתה מרגיש  •

ים  עשוי להיות מוגבר אם אתה מטופל בקורטיקוסטרואיד   הסיכון  ד לחדר מיוןגש מי ע באבי העורקיםאו קרהעורקים 
 מערכתיים. 

, או אם אתה מבחין בנפיחות  תךבמיטמאוזנת ה בישכעת בבמיוחד  , ומהיר פתאומי  קוצר נשימה   חווה אם אתה •
(תחושה של דופק מהיר או לא סדיר), עליך להודיע לרופא    ותפתאומי  ות לבדפיק  בקרסוליים, ברגליים או בבטן, או 

 מיד. 
מספקת, מכיוון שהתייבשות  ים שלך היא צריכת הנוזל כי דאוג ך לי על, תויבכל מותקיי   בעיותשיש עם תה ק א  אם •

 . ספיקת כליות-לאי  את הסיכון  גדילעלולה לה
(ראה   ניים מיד התייעץ עם מומחה עי, אחרתבצורה  פעות שמו  או אם נראה כי העיניים שלך  ראייתך נפגעת אם  •

 י"). "תופעות לווא   4ובסעיף   וש במכונות"ושימ יגה  המשך "נהב
ורמליות  ות נמרל  על מ  םבד שלך  סוכרברמות העליה לום  לגרון עלולות לואורוקווינול ג פ מסו ות ק ביוטייטאנ •

לגרום   ות עלולו  ,ה) קמיגלי (היפו ות  מלי ורהנמתחת לרמות  בדם שלך  לירידה ברמות הסוכראו  , ליקמיה) (היפרג 
וכרת, יש  סובל מס  . אם אתה")איות לוו"תופע   4ם (ראה סעיף וריבמקרים חמ  ת) קמי(תרדמת היפוגלי   הכרה ד לאיבו

 . פידהקב  בדםשלך ר נטר את רמת הסוכל
עליך להימנע   . UVר לאור שמש או לאותר יו רגיש ת להיו שלך להפוך  לעורלגרום  ינולון עלולות קוו   גו סת מ יקואנטיביוט  •

מן  חרת בזא  UVזוף או בכל מנורת שי  השתמש במיטתלך לסור מחשיפה ממושכת לאור שמש או לאור שמש חזק וא
 ין טבליות. גאקסלת מ נטי

  כרתיתגל סות עמוקות ובזיהומי רזיהומים ברקמו , קשות ת וויובטיפול בכ לעירוי  יפלוקסאצין קס מו ת מיס תל ש  לותהיע •
 צם), לא הוכחה. הע ם במח יהומי וסטיאומיאליטיס (זאעם  

 
   ילדים ומתבגרים 

למעלה ו (ראה חות בקבוצת גיל ז בטית וילוה יע הוכחשלא , מכיוון 18חת לגיל מת מתבגריםל ילדים ו אין לתת תרופה זו ל 
 . אם")אין להשתמש בתרופה זו "  2 יףע סב

 
 תגובות בין תרופתיות /יות אינטראקצ 

,  תזונה כולל תרופות ללא מרשם ותוספי  , תרופות אחרות  ,קחת שוי ל או אתה ע  הלאחרונ   אם לקחת, חלוק   האם את 
 : חוקל  האם אתבמיוחד   קח.לרוו א אכך לרופ על ספר 

 heart( הלב  קצבינוי ש לבר קיים סיכון מוג  הלב שלך ות עלמשפיע הרות ות אח ותרופטבליות גאקסין נוטל מ אתהאם  •
rhythm(   ות הבאות: התרופעם חד טבליות י, אין ליטול מגאקסין שלך. לכן 

,   
ד,  אמי ר ייסופקינידין, דו רדה, קינידין, הי מגדולות) ( אריטמי-נטי רעות הקצב (את לקבוצת נוגדי הפכותרופות השיי -

   ,טיליד) בוארון, סוטאלול, דופטיליד, אי אמיוד 
   ,ד) ד, סרטינדול, הלופרידול, סולטופרינים, פימוזי לדוגמה, פנוטיאזיפסיכוטיות ( -אנטי  ת תרופו -
 יציקליות,  דיכאון טר  ת ונוגד תרופות  -
די,  ורי ך תו-ןמיצין למתרויטרפלוקסצין, אר אספר,  בי נאסקווי(לדוגמה,    מיקרוביאליות-תרופות אנטי  פרמס -

   ,טרין) חד הלופאנריה, במיוגד מלמידין, תרופות נאפנט
 אסטין),  היסטמינים (לדוגמה, טרפנאדין, אסטמיזול, מיזול-מספר אנטי  -
 . ) ודיפמאניל בפרידיל , דיורי -וךת ד, וינקאמיצין למתן ירפאציס ת (לדוגמה, תרופות אחרו -



 

  

ספר  האשלגן בדמך (לדוגמה, מ  את רמות  ריד והות להעשוי  ספות ו נ אם אתה נוטל תרופותלרופא שלך עליך לספר   •
  )B ין תריצ אמפונוגדות דלקת],  או קורטיקוסטרואידים [תרופות  ]ים [במינונים גבוהים לים וחוקנשמספר משל תנים, מש

 heart(  רציניות בקצב הלב  את הסיכון להפרעות להגדיל גם  ון שהן עלולות י, מכיו יט א ) heart rate(  ם לקצב לברולג ו  א
rhythm(  ות. ין טבליגאקסמ  לתבזמן נטי 

תרופה  , תרופה המכילה ברזל או אבץאו כל   ול,עיכ יי קשלחומצה  -גדי נו כגון  ום לומינים או א לה מגנזיו ה המכיופתר  לכ •
ו של  חית את פעולת, עלולה להפלטיפול בהפרעות במערכת העיכול  טאפלא סוכרכילה פה המאו תרונוזין אדילה דיהמכ

 . נוספתה טילת התרופהחר נאו לא ניפל  תושע   6ת וסין טבליאקלכן, יש ליטול את מג טבליות.  מגאקסין 
אי לכך,    .ת טבליואקסין ל מג בו זמנית עם מגאקסין טבליות מפחיתה את פעילותו ש   הפהדרך  רפואי פחם  נטילת •

 חד. ופות אלה ביבתר מששתלהמומלץ לא  
ישת  קר  י נל זמצטרך לפקח ע י שהרופא שלך   יתכן), ירפרין או,  (לדוגמה  קרישה דרך הפה-נוגדיאם אתה נוטל כרגע  •

 שלך. הדם 
 

 ומזון  ופה בתר ימוש ש
 . כולל מוצרי חלב ידי מזון,  -על   בליות אינה מושפעתל מגאקסין טעה ש ההשפ

 
 ות ופורי הנקה ,  הריון

 הינך בהריון או מניקה.  ת אםיובלמגאקסין טל אין ליטו 
א  הרופ של בעצתו , שאלי וןירלה  להיכנסנת כנאם הינך בהריון או מניקה, חושבת כי את עשויה להיות בהריון או הינך מת

 . ת תרופה זו נטיל  לפני  רוקח או ה שלך 
 . ו זידי נטילת תרופה -תיפגע על מחקרים בבעלי חיים אינם מעידים כי פוריותך 

 
   תוונ מכשימוש בוגה נהי

  או  אומי וחולף,אתה עלול לחוות אובדן ראייה פת תחושת סחרור, יש סחרחורת או ום לך להרגמגאקסין טבליות עלול לגר
 נות. תנהג או תפעיל מכובצורה זו, אל ע  שפ אתה מואם  ר. לף לפרק זמן קצלהתעה עלול שאת

 
 של התרופה רכיבים מהמ חלק על חשוב מידע 

סבילות לסוכרים מסוימים, צור  -יש לך איהרופא שלך כי ידי -לך על  אם נאמר  .והידראט מונ מ"ג לקטוז 68כל טבליה מכילה 
 ת. ן טבליואקסיני נטילת מגקשר עם הרופא שלך לפ

 ת נתרן". לטו יה מצופה, כלומר היא בעצם "ניגרם) בכל טבלמיל 23ן (רמילימול נת 1-מ ילה פחות תרופה זו מכ
 

 ? כיצד תשתמש בתרופה )3
בנוגע למינון   א או הרוקח אם אינך בטוחופ לבדוק עם הר ךופא. עלי הרראות והל  בהתאם  יד מר תבתכשימש תיש להש

 . ירל בתכשואופן הטיפו 
 הרופא בלבד.  ידי-על יקבעו   הטיפול  ואופןהמינון 

 בערך באותה שעה בכל יום.    העליך ליטול את התרופ  .כלל הוא טבליה אחת ליום -המינון המקובל בדרך
 לצת. מהמוהמנה על  עבור ל  אין

 
 נטילה ת הצור
 .לעיסה /יה חצ/כתישה  גבי ל מידע אין 

  בזמן  נוזלים הרבה יש לשתות   עם או ללא מזון.  )הטעם המר  בשלמותה (על מנת להסוות את  עליך לבלוע את הטבליה
 ת. קסין טבליוא מג נטילת

 
 בכליות. , חולים עם משקל גוף נמוך או בחולים עם בעיות ם אין צורך בהתאמת המינון בחולים קשישי

 
תפסיק  ו במידה   להרגיש טוב יותר לאחר מספר ימים. מתחיל  אתהם  , גם אעד סופו  את מהלך הטיפול  תשליםחשוב ש

רפא לחלוטין, הזיהום עלול לחזור או שמצבך עלול להחמיר, ואתה ישהזיהום שלך לא  תרופה זו מוקדם מדי יתכן  ליטול
 לאנטיביוטיקה.  ליצור עמידות  לול ע
 

 . יידי עליך ליידע את הרופא באופן מר, ת מינון גבוה יותאם נטלת בטעו
ריזת  א  ים והבא את לחו של בית   מיון  א או לחדר רופנה מיד לפופה, התר  ןאו אם בטעות בלע ילד מ יתר  ת מנ אם נטלת 

 התרופה איתך. 
 

המנה באותו  אינך לוקח את אם  .באותו היום  כשנזכרתמנה מיד  יש ליטול , בזמן הדרוש  ליטול את התרופהאם שכחת 
אם   אחד.  ם ממנה אחת של מגאקסין טבליות ביו אל תקח יותר . ת טבליה אחת) למחרהיום קח את המינון הרגיל שלך (

 רופה התייעץ עם רופא או רוקח יטול את התד ל נך בטוח כיצאי



 

  

רפא  יטול תרופה זו מוקדם מדי יתכן שהזיהום שלך לא  אם תפסיק לי, מגקסין טבליות אם אתה מפסיק לקחת את
 לחלוטין. התייעץ עם הרופא אם ברצונך להפסיק ליטול את הטבליות לפני סיום מהלך הטיפול 

. 
. ידי הרופא -על לץ מפול כפי שהו יש להתמיד בטי  

  עד לסיום , ב בריאותךצ במ גיש שיפורר ידה ואתה מקסין טבליות גם בממגא נטילת סיק הפאו ל  מנות כלשהן ג על אין לדל 
 אם: שנרשם עבורך, אלא  הטיפול 

  4 בסעיף ש בתרופה" וכן ימו "אזהרות מיוחדות הנוגעות לש  2 סעיף ב ראה (ם  י בגידינך מרגיש בתופעות לוואיה •
 . )י""תופעות לווא

ות  "תופע 4 יףע וכן בס  " רופהוגעות לשימוש בת הנמיוחדות  אזהרות"  2 בסעיף  ראה(  יות עיות עצב פתח במ נךיה •
 . ) לוואי"

וכן    "ש בתרופהמושיהנוגעות ליוחדות מ  אזהרות" 2בסעיף   ראה(  כזיתבמערכת העצבים המר בבעיותנך מרגיש יה •
 . ) ת לוואי""תופעו  4 בסעיף

   .) וואי"ל"תופעות   4 ראה סעיף(  רהה אלרגית חמותגוב מפתחנך יה •
 ה לך להפסיק. מורלך פא שהרו •
 

חת  מתפת אם ליות.  ין טבס מגאקיפתחו עמידות לשהחיידקים לכך  את הסיכוי  ויפחית יידקים ו ח ייעו בחיסול ההוראות אלו יס
 יד. עתב  לא לעבודעלולות  אחרות    ותאנטיביוטי  פות תרוות ובלימגאקסין ט, עמידות

 
 הם. נך זקוק ל יהרכב משקפיים אם הל תרופה. נך נוט ישה כל פעם בה בחושך! בדוק התווית והמנ  ליטול תרופות אין  

 וקח. רפות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או בשאלות נוסם יש לך  א
 
 ואי תופעות לו )4
רשימת  תבהל למקרא  תמשים. אלעות לוואי בחלק מהמשעלול לגרום לתופ  יותבלט יןאקסבמג ה, השימוש תרופבכל מו כ

 מהן.  ל מאף אחת וא תסבן וללוואי. יתכ תופעות ה
 

 אקסין טבליות מפורטות מטה.טיפול במגבמהלך ה שנצפו  ביותר ותפעות הלוואי הרציניתו
 

 : אתה מבחין , אם  ף דחו  רפואי  ייעוץתזדקק ל שכן  כיוון שית, משלך מיד  ופא ליות ופנה לרין טב סליטול מגאקהפסק 
 אי נדירה) (תופעת לוו ג וחרי מהיר  )heart rhythm(  קצב לבב •
  בנטייה לדימוםר, רד בעובג כהה, ן ים, בשתלובן העיני   של  צהבהבהלהבחין לא טוב או  ש לפתע להרגישאתה מתחיל  •

, שעלולה  ריפה) יננטית (ח כבד פלומ דלקת מינים ל (אלה עשויים להיות סימנים ותס  בערות מחשבה או בהפרעות באו  
 ) פו מקרים קטלניים) ה מאד, נצת לוואי נדירופעספיקת כבד מסכנת חיים (ת-ילהוביל לא

עור  נשילת  ) וStevens-Johnson Syndrom - STS=( נסון  ו' ג-נס סטיב ונתתסמ ללות ת עוריות חמורות הכו פריחו •
  ככתמיםאו    מטרה-דומים דמויי א ככתמים להופיע   תכולוי  האל  .) toxic epidermal necrolysis - TEN(חריפה  
פיע לאחר  יכולים להום ועינייבברי המין ו א באף, בגרון, ב פה, בים  עור, כיב  קילוף   ,םמרכזב  ת ושלפוחירוב עם  ל  עגולים 

 יים) ות מסכנות ח י יכולות להש  נדירות מאד,י שפעת (תופעות לוואי מוי ד יניםותסמחום  
פוסטולוזיס  שלפוחיות המלוות בחום בתחילת הטיפול (ו בליטות מתחת לעור   עם בתנרח  , תיקשקש , אדומהפריחה  •

אי זו  תופעת לוו  שכיחות ( )) exanthematous pustulosis acute generalised – AGEP(דה תית מפושטת ח פרח ת
 ידועה)  ה לא הינ

 ) מאד הירנד  י לווא תופעת ((SIADH) נמוכות  נתרןות ורמ  המקושרת להפרשת מים לקויה  תסמונת •
 ) מאד  נדירה י עת לוואפו(ת רדמת היפוגליקמית) תירידה ברמות הסוכר בדם ( עקב ד הכרה בו אי •
תופעות  ות או תחתונה רגלייםכלל ב-מים על העור שלך, בדרךיות כתמים אדויים להשוע ימנים לי הדם (סדלקת בכב •

 ירה מאד) נד (תופעת לוואי   בי מפרקים)כמו כא
צניחה  שיי נשימה, ן חיים (לדוגמה, ק מסכ ) קמאד הלם (שו לעיתים נדירות  וללת מורה הכח ת, מיפתאו גית תגובה אלר ב •

 אי נדירה) תופעת לווק מהיר) ( דם, דופה  ץלח  לש
 חיים) יות מסכנת ולה להעל ירה,  ואי נדכי הנשימה (תופעת לושל דר  ת ונפיחות, כולל נפיחב •
 נדירה) פרכוסים (תופעת לוואי ב •
לשה בגפיים (תופעת לוואי  צריבה, עקצוצים, חוסר תחושה ו/או חו אב, ם כמו כיהעצב כת ת למערבעיות הקשורוב •

 נדירה) 
ת)  בדוהתא סיונות או נ דניים/מחשבות אובדניות, עיונות אובר ית, כמו  פגיעה עצמ ל מוביל  ד נדירים מא און (במקרים יכדב •

 (תופעת לוואי נדירה) 
  )אובדניות, או נסיונות התאבדות   שבותניים/מחדת אובנוו רעיווביל לפגיעה עצמית, כמשפיות (שעלולה לה-אי ב •

 (תופעת לוואי נדירה מאד) 



 

  

  ויית ממברנה של המעי הגסדלקת דמ כולל וטיקה, ה לאנטיביטיס הקשור(קוליריר   כיל דם ו/או מהלשול חמור שב •
pseudomembranous colitis( תום  סכני חיי לסיבוכים שהינם מ  תח להתפ , אשר בנסיבות נדירות מאד עלול)ת  פעו

 רות) אי נדילוו 
 מאד) אי נדירה ד (תופעת לוו בגי ) או קרע כאב ונפיחות בגידים (דלקת בגידים) (תופעת לוואי נדירה ב •
חום גופך גבוה או צבע השתן שלך   או , טוביש לא ך מרג היניוחד, אם באותו זמן  ובמ , רגישות או כאברירים חולשת שב •

ות (מצב הנקרא  עיות כלימסכן חיים ולהוביל לב  יכול להיות   רש א , גחרי שרירים כן וזה נגרם מפירוק הינו כהה. ית
rhabdomyolysis) (  ידועהא ל  הינה זו לוואיפעת  ותשכיחות( 

 
 : הבחנתם  נוסף, אם ב
 אד), (תופעת לוואי נדירה מ  חולף ה ראייבאובדן  •
 ה) רי דעד נדירה מאד תופעת לוואי נ ( רכאב בעיניים, במיוחד כתוצאה מחשיפה לאו בת או נוחו-באי  •

 יד. מומחה עיניים מצור קשר עם 
 

ליות (תופעות  גאקסין טב ן נטילת מ בזמ  ופקד  עצירת  או  )Torsade de Pointesחיים ( ןמסכ , סדיר-לא דופק חווית  אם
 מחדש.  ין טבליות ואל תתחיל את הטיפוללת מגאקסכי נט מיד ספר לרופא  נדירות מאד), לוואי 

 
 . א שלך מידפ ץ עם הרוהתייעראביס. אם הדבר קורה,  מיאסתניה ג ם של ניתסמינצפתה החמרה בד ירים מא נד  במקרים

 
יידע את  ו נדירה מאד), תופעת לוואי נדירה א(  או יורדעולה   בדםשלך סוכר הבחין כי ה מתרת ואה סובל מסוכאם את
 . מידשלך   הרופא

 
וליים או  ם שלך, בקרסגליי רבחות  פוקת השתן, בנפיבת דהרי בי ת קיימות בכליות ואתה מבחין אתה קשיש עם בעיו אם

פיקת  ס-של אי ם ם ותסמינייות סימנילה עשויים לה  א נום, קוצר נשימה או בלבול (בכפות הרגליים, בעייפות, בחילה, נמ
 . מיד   א שלךהתייעץ עם הרופ),  וואי נדירהכליות, תופעת ל 

 
 : ת ויוחי כשפי טה, למ ות מפורטותליטב ין אקסשנצפו במהלך הטיפול במג אחרותופעות לוואי  ת
 

 משתמשים):  10מתוך  1(עלולות להשפיע על עד  ) Commonוואי שכיחות (תופעות ל
 בחילה  •
 ל ולש ש •
 סחרחורת  •
 בטן ה ובבקיב כאב •
 הקאה  •
 אש כאב ר  •
 ות) (טרנסאמינאזד מיוחד בדם  עליה של אנזים כב  •
 דידה די קנים על בפה ובנרתיק הנגרמים מיהוידי חיידקים או פטריות עמידים, למשל זי-ים עלים הנגרמזיהומ •
 בדם   ולים עם רמת אשלגן נמוכהבח  א.ק.ג.) ,)heart rhythm(  בקצב הלב  שינוי  •
 

 משתמשים):  100מתוך  1יע על עד (עלולות להשפ ) Uncommon( חות כיש  תופעות לוואי שאינן
 פריחה  •
 צרבת) /עיכול  קשיי ( נוחות בבטן -אי •
 טעם)  מאד איבוד(במקרים נדירים שינויים בטעם  •
 נה)ינה (בעיקר חוסר שיש  ותבעי  •
 טרנספראז ו/או אלקליין פוספטאז) -גלוטמיל-מיוחד בדם (גמא אנזים כבד   יה שללע •
 ילים) ם, נויטרופיקוציטי(לו  יוחדים נים מלבדם י תאמספר נמוך של  •
 ירות עצ •
 גרד  •
 ) הסחרור או נפילושת סחרחורת ( תח •
 וניות ישנ •
 גזים  •
 א.ק.ג.) ,)heart rhythm(  שינוי בקצב הלב  •
 )) LDH(  םחד בדמיוזים כבד לל עליה באנתפקוד כבד לקוי (כו  •
 באכילה יאבון וירידה בת  •
 ספירה נמוכה של תאי דם לבנים •
 ים כאבים באגן ובגפי אבים בחזה, כ ב,מו כאבי ג וכאבים כ  יחושיםמ •



 

  

 ם ים לקרישת הדמיוחדים הנחוצאי דם ה בת עלי •
 הזעה •
 נופילים) (אאוזי מתמחיםלבנים י דם עליה בתא •
 חרדה  •
 ה או עייפות) שחול  הרגשה לא טובה (בעיקר  •
 רעד  •
 ם רקיפכאב מ •
 דפיקות לב  •
 ומהיר   סדיר  לא פק וד •
 כולל מצבים אסתמטיים קשיי נשימה  •
 מילאז) עוחד בדם (מיל נזים עיכו עליה של א •
 שקט -אי/ מנוחהחוסר  •
 חוסר תחושה  מחטים") ו/או ושת עקצוץ ("סיכות ותח •
 ור דת בע רפס •
 ם כלי דהתרחבות של  •
 בלבול וחוסר התמצאות  •
 ם שת הדקרי יוחדים הנחוצים ל ם מירידה בתאי ד •
 ומטושטשת  יה כפולהראיכולל ות בראייה, הפרע •
 קרישת דם מופחתת  •
 מנים בדם עליה בשו •
 אדומים של תאי דם  ה  וכרה נמספי •
 ם כאבי שרירי •
 ת רגיתגובה אל •
 בין בדם עליה של בילירו •
 בקיבה   דלקת •
 ות התייבש  •
 )rhythm earth(  בות חמורות בקצב הל חריג  •
 עור יבש  •
 אנגינה פקטוריס  •
 

 : )משתמשים  1,000 מתוך  1ל עד פיע עשות להלול(ע  Rare)אי נדירות (תופעות לוו
 שרירים  עוויתות  •
 ירים התכווצות שר  •
 יות הז •
 דם גבוה -לחץ •
 ) תיים, הפה, הגרוןוליים, השפים, הרגליים, הקרסדיל הי ת (ש חופינ •
 דם נמוך -חץל •
 וקראטינין)   אהיכגון אור  ת של הכליות ו וחדיעבדה מת מ ותוצאות בדיק יה בלל על ליקוי בכליות (כו •
 ד דלקת בכב •
 פהבדלקת   •
 זניים צול/רעש באוצל •
 ו העור) צהבת (הצהבה של לובן העיניים א •
 ליקוי בתחושת העור  •
 גים ריח חלומות  •
 בריכוז  הפרעה •
 ה קושי בבליע •
 ח)רי בריח (כולל אובדן שינויים   •
 חורת) יה (כתוצאה מסחר לקו  ינציהואורד וק ת שיווי משקל הפרע •
 כרון חלקי או מלא אובדן זי •
 יך) לל הפכ-רך בד(   וי בשמיעה כולל חרשותליק •
 צה אורית בדם ומעליה בח  •
 יציבות רגשית -אי •
 ליקוי בדיבור  •



 

  

 התעלפות  •
 חולשת שרירים  •
 

 : )משתמשים 10,000 וךמת 1ת להשפיע על עד (עלולו Very rare)(  מאד ירותת לוואי נדעוופת
 (פנציטופניה) ת הטסיו ובמספר והלבנות  האדומות   םדה  יותכדור מספרירידה ב •
 ים דלקת מפרק •
 ם חריגי )srhythm earth(  לב  קצבי  •
 ור ברגישות הע עליה  •
 ות עצמך) ניתוק עצמי (לא להי תחושת  •
 ת הדם קרישה ב עלי •
 נוקשות שרירים  •
 רנולוציטוזיס) (אגתאי דם לבנים מיוחדים  של  משמעותית דה ירי  •
 

ת  , כמו דלקוו שהן קבועות או שנים) אב (עד חודשים  שנמשכות זמן רפתיות י תרוות לווא ם מאד של תופע ם נדירימקרי
ג,  גדוסיכות ומחטים", עקצוץ, ד מו "תחושות חריגות כבהליכה,  ים בגפיים, קושי כאבקים, מפר  י בד, כאי בגידים, קרע בג

 בראייהיקוי בשמיעה, ו גם ל כמן,  בזיכרו ליקוי ה, ת שינהפרעו,  תיה), דיכאון, עייפואב (נוירופתחוסר תחושה או כ צריבה, 
מים סיכון  לגורבמקרים מסוימים ללא קשר  קווינולון, ואורו לסוג קווינולון ופ ביוטיקות מ למתן אנטי  רו ובטעם ובריח, קוש

 ם. קיימי
 

דופן  דופן אבי העורקים או קרע ביחלשות  גדלה והה וחו עלדיו אשר   רוקינולונים לואו פבופלים חולים המט של  מקרים ישנם 
מיוחדות   אזהרות "  2 בסעיף  ראה(לב  המסתמי דלף ב על ו להיות קטלני,   ועשוילהיקרע   לולע אשר ), ת אבי העורקים (מפרצ

 . ) "רופה וגעות לשימוש בתהנ
 
ת מסוג  וראח ותיקטלאחר טיפול באנטיביושדווחו  לוואי הבאות ה תופעות ד של ם מאתרה מזאת, היו מקרים נדירי י

ראש,  כאב  ם תסמינים כולליה( לחץ מוגבר בגולגולת  ות: בלי גאקסין טהופיע גם במהלך טיפול במעלולות לאשר   ,קווינולון 
עליה ברמות  ,  רן בדם רמות נתעליה ב ה), יראי כפולה, אובדן יה  ראייה כולל טשטוש ראייה, כתמים "עיוורים", ראיבעיות  

ו  ש ארגישות מוגברת של העור לאור השמ , וליטית)יה המ(אנמתאי דם אדומים בספירת  ה, סוג מיוחד של יריד ידן בדםס
 . UVלאור 

 
,  בעלון נהצוילא ש מתופעת לוואי סובל   הכאשר את או, י מחמירהופעות הלווא חת מת אאם  פעת לוואי, אם הופיעה תו

   רופא.תייעץ עם העליך לה
 גאקסין טבליות. מ  נטילתך מהלב שתפר מ ך אינו כי מצבאתה חש אם הרופא עם צור קשר  

 
 ת לוואי דיווח תופעו

  "  ל תרופתיקב טיפולוואי ע  ח על תופעות"דיוו שור קי ות לחיצה על ה ואי למשרד הבריאות באמצעווח על תופעות לניתן לדו 
 , לוואי עות פ ופס המקוון לדיווח על תולט  ההמפנ )ealth.gov.ilwww.h( יאות רמשרד הב  של אתר  שנמצא בדף הבית

   שור:ו ע"י כניסה לקי א
https://sideeffects.health.gov.il / 

 
 את התרופה? איך לאחסן   )5
ו/או   דים ל של י וטווח ראייתם  ם להישג ידץ  ם סגור מחוור במקו אחרת יש לשמופה זו וכל תרופה ! תרעלהמנע הר •

 . רופא השת מהוראה מפורלא  ללהקאה    ום. אל תגר תמנע הרעלה ךידי כ-תינוקות ועל
  תפוגה מתייחס ליום אריזה. תאריך הגבי ה-ל המופיע ע  (exp. date)פוגה הת ה אחרי תאריךרופאין להשתמש בת •

 . של אותו החודש  האחרון 
 . לחות  פני מ מקורית על מנת להגןבאריזה הו C25° -כה מ רה הנמוחסן בטמפרטו א •
נן בשימוש עוד.  צד יש להשליך תרופות שאייפה הביתי. שאל את הרוקח כ פח האשלביוב או ל  ת אין להשליך תרופו •

 יבה. ן על הסביסייעו להג ים אלו אמצע
 

 מידע נוסף  )6
 ם:  גתרופה מכילה  נוסף על החומר הפעיל ה •

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, 
hypromellose 15 cP, macrogol 4000, titanium dioxide, ferric oxide red 

 ? התוכן האריז פה ומהת התרוצד נראיכי •
  –וב  צד אחד ב BAYERבכיתוב ם המסומנת ו מצבע אדום עסין טבליות הינה טבליה מצופה, מוארכת, במגאק 

M400  צידה השני ב . 
       .טבליות  10 -ו  7, 5 אריזות של ב  )בליסטרים שיות (גמהטבליות מגיעות ב

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


 

  

 . האריזות משווקים לי יתכן ולא כל גד י
 . 45240הוד השרון  , 36חרש בע"מ, רח' הישראל באייר    :וכתובתו  הרישום בעל  •
 . ניה קוזן, גרמלוור  ,א.ג.  יירשם היצרן וכתובתו: בא •
 ת בהתאם להנחיות משרד הבריאו 2021באוגוסט   נערך •
 01/02 29884 77 117   : יאותבמשרד הבר תי לכמהמבפנקס התרופות   התרופהרישום מס'   •
 

 . ים המינשני  ניעדת לב, התרופה מיו תעל אף זא  . כרלשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון ז
 
 
 

 
 
 
 
 
 


