
 
 

 
 
 

 1986  - עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 
   תרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד ה

 

 מנה / מק"ג   320/9™ טורבוהלר   ™ סימביקורט 
  אבקה לשאיפה 

 
  מכילה:  כל שאיפה 

 Budesonide micronized 320 micrograms        מק"ג  320 מיקרונייזד ניד סובוד
 Formoterol fumarate dihydrate 9 micrograms                            מק"ג   9 אט רד יט דיהומארא פ פורמוטרול

 
בסעיף   " ה תרופשל ה כיביםעל חלק מהמר מידע חשוב "ראה גם    "מידע נוסף".  – 6פעילים אנא ראה סעיף  בלתי  למרכיבים 

2 . 

 . ותפשאי 60כל משאף מכיל 
 

מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות,  עלון זה    פה. מש בתרו פו בטרם תשת קרא בעיון את העלון עד סו 
שמור את העלון אולי תצטרך אותו בשנית.  פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
 אה לך כי מחלתם דומה. רים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נ חלתך. אל תעביר אותה לאחרתרופה זו נרשמה לטיפול במ 

 
   שנים.  12מתחת לגיל ומתבגרים ים ילד דת למיועו אינה  תרופה ז

מיועד לחולים    COPD)בחולים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית (  מק"ג/מנה  320/9 הטיפול בסימביקורט טורבוהלר
 . בלבד  )לה ומע  18גיל (מ מבוגרים 

 

 ?למה מיועדת התרופה  .1
-12ומתבגרים בגילאי  ים גרמבוב מה, תלטיפול בחולי אסמשמש ה  נו משאף יהנה ג/ממק" 320/9 סימביקורט טורבוהלר 

 .  םשני 17
בחולים מבוגרים, מעל גיל   (COPD) כרוניתחסימתית ריאות    לטיפול בסימפטומים של מחלת  תרופה זאת משמשת גם 

וצה מהן, ולרוב  רונית המאופיינת בהפרעה מתמדת לזרימת אוויר אל הריאות והחה כ מחל   נהה COPDד. בלב 18
 ת. רמת כתוצאה מעישון סיגריוגנ

 . חולים שונים  עבור   לרשום תרופה זו בדרכים שונות תןני
 

 קבוצה תרפויטית 
הנקראת  -יד  סונבוד לקבוצה  המשתייכת  ומ  תרופה  בהפחתה  מסייעת  זאת  תרופה  נפיחות  י נקורטיקוסטרואידים.  עה של 

 ודלקות בריאות. 
זאת  סימפונות   יבחי מר/אגוניסט   2ביתא  קבוצה הנקראת  ל   תרופה המשתייכת  - ורמוטרול פומאראט דיהידראטפ . תרופה 

 הנשימה ובעלת פעילות ממושכת.   השרירים במערכתידי הרפיית -ת לנשימה עלמסייע

   שימוש בתרופה  ה לפני   .2
 אם: בתרופה    ש אין להשתמ 

(  הנך  אם הפעילים    )אלרגי רגיש  ללמרכיבים  פעיל  מרכיב או  סעא ר(  הלא  (המכיל    שהוא  ) 6יף  ה  לקטוז 
 של חלבוני חלב).  כמות קטנה 

 
 : מק"ג/מנה   320/9  טורבוהלר שימוש בסימביקורט  ל חדות הנוגעות  ת מיו אזהרו 



 

 

   : אסתמה או      ) COPD(   ימתית כרונית ת ריאות חס ל ח של מ   תסמינים ידע חשוב בנוגע ל מ 
  שימוש בתרופההאת טורבוהלר עליך להמשיך בסימביקורט   ודך משתמשבע ם פצופיאו צנשימה נך חש בקוצר יבמידה וה

 נך זקוק לטיפול נוסף.   יוהפשרי, ייתכן ופא בהקדם האולגשת אל הר
 

 במקרים הבאים:  יש לפנות מיד לרופא  
   ופות בלילה עם אסתמה.תכ לעיתים   נך מתעורריהנשימה או אם השיי  קב החמרה אם הינך חש  •
 תר זמן מהרגיל.  או שהלחץ בחזה נמשך יו יםקרב ב   הלחץ בחז ך חש הינאם   •

 נך זקוק לטיפול שונה או נוסף מיד. יאו האסתמה אינה בשליטה וה COPD -על כך שמחלת ה ים להעיד  אלו יכול םסימני 
 יה אחרות.  ייה או הפרעות ראיבראוש שטט   נך חווהילרופא אם ה  פנה

   
 
 פר לרופא אם: ס   מק"ג/מנה   9/320  טורבוהלר רט  בסימביקו טיפול  י ה לפנ    
   . כרתוך חולה סניה •
   . היצרות עורקים או אי ספיקת לב) , מאוד  מהירופק א סדיר, דדופק לב ל  כוללעיה בלב (במ בלת בעבר  ס  או נך סובל יה •
 .יתר לחץ דם מנך סובל יה •
 .ות נמוכות של אשלגן בדםמ רמ  נך סובל יה •
   .ד)בלוטת התריס (תירואיב  מבעיות נך סובל יה •
 בעיות חמורות בכבד. מ נך סובל יה •
 נך סובל מדלקת ריאות. יה •
   (אדרנל).  וטת יותרת הכליהבבל ך סובל מבעיות ניה •

 
 

 ופתיות:  אינטראקציות/תגובות בין תר 
או אם לקחת  לוקח,  על  נה, תרופות אחרות  חרו לא   אם אתה  תזונה, ספר  ותוספי  ללא מרשם  או  כולל תרופות  לרופא  כך 

 : וקח אם אתה ל במיוחד  ח.  ק לרו 
   . נפאזודוןת כמו י דיכאוניו תרופות אנטו ריפטילין) מקבוצת טריציקלים (כגון אמיט  ות נגד דיכאוןתרופ •
 . ורפרזין) לכ ורפו (כגון כלורפרומזיןפנותיאזינים   •
ביתא   • פרופראנ(כגון    חוסמי  או  לאטנולול  בטיפולול  דם לח  ר יתול  (כגון   כולל)  ץ  עיניים  טיפול  ל   טימולול  טיפות 

 . )גלאוקומה ב
 . פיקת לב (כגון דיגוקסין) ס אי טיפול ב), או ל יןנידוי וקלב מהיר או בלתי סדיר (כגון   קצב ביפול  תרופות לט •
 . ם דרך הפה (כגון פרדניזולון)ליניט ם הסטרואידי •
 . )מה ת לטיפול באס או אמינופילין  יןלאופיכגון תנגזרות של קסנתין ( •
 ) החיסוני  הכשל מחלת(    HIVוםבזיה לטיפול  גון ריטונביר) אז (כ פרוטיHIV   ה  תרופות הנקראות מעכבי אנזים •
 ). קלריתרומיצין, טליתרומיצין , זולאפוסאקונזול, א, ווריקונלוז אקונ זול, קטואקונא איטרון (כגבזיהומים לטיפול    תרופות •
 . ורוסמיד) לטיפול ביתר לחץ דם ון פג(כ   ות משתנות ופתר •
 . ל)מוא לבוטאס  (כגון  אחרות   מרחיבות סימפונותתרופות  •
 . )דופה  -לבוכגון תרופות נגד מחלת פרקינסון ( •
   .תירוקסין)  -לבוון (כג תרופות לבעיות בבלוטת התריס  •
בוהלר.  מוש בסימביקורט טור יו לרוקח לפני השטי אליך, או אם אינך בטוח, פנה לרופא אהרשומים מעלה רלוונד מאח םא

 דנטלי הדורש הרדמה כללית.   טיפולר ניתוח או  ונך מתכנן לעביספר לרופא גם אם ה בנוסף,  
 
 
 ריון והנקה י ה    

 
ן  אי -  מנה מק"ג/  320/9 טורבוהלר   ט בסימביקור מוש  ישני הלפ  ופא יעצי עם הריהת ת היריון, נבהיריון או מתכנ הינך אם   •

 ישר זאת.  א ר אלא אם הרופא להשתמש בתכשי
אין להפסיק להשתמש בתכשיר, אך   , מנהמק"ג/  320/9 טורבוהלרידה ונכנסת להיריון במהלך השימוש בסימביקורט  מב •

 יש ליצור קשר מיידית עם הרופא.  



 

 

 שיר.  מוש בתכ שיילת הרם תחא ט רופייעצי עם ה, התניקה יבמידה והנך מ •
 

 
 ות נהיגה ושימוש במכונ   

  בכלים או  או השפעה מזערית על היכולת שלך לנהוג או להשתמש השפעה ן אי מנה/ מק"ג  320/9 טורבוהלר  לסימביקורט
 במכונות. 

 
 

 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה 
 

ים  סוכרסבילות ל-אי שאתה סובל מידי הרופא -על וג של סוכר. אם נאמר לך  ס נו יה  מכיל לקטוז אשר סימביקורט טורבוהלר 
ב איננה גורמת לבעיות לאנשים הסובלים  וז בתרופה זאת לר ץ ברופא לפני נטילת תרופה זו. כמות הלקטועו מסוימים, היו

 סבילות ללקטוז.  -מאי
 אלרגית. תגובה   ים לעורר לב העלולי חבונבתכשיר, מכיל כמות קטנה של חל  הלא פעיל החומר לקטוז, 

 
 ? צד תשתמש בתרופה י כ  .3

 בטוח.  ופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך הוראות הרל  התאם בבתכשיר תמיד  מש יש להשת  •
  -של מחלת ה  תסמיניםדי יום ללא קשר להופעת המ  מנהמק"ג/  320/9 ר חשוב להשתמש בסימביקורט טורבוהל •

COPD מה. ת סא ו א 
 בוע. קבאופן    תסמיניםאחרי ה ל יירצה לעקוב מה הרופא המטפתופה זאת לאסנך משתמש בתריבמידה וה •
   מנה המומלצת. אין לעבור על ה  •

 
על הפחתת   ות ורעשוי לההרופא המטפל ,  COPDאו  מה תסטרואידים לטיפול באס   נוטל טבליות המכילות הינך אם  

יות  נך נוטל טבליהאם   . מנה"ג/קמ  320/9  ל עם תחילת השימוש בסימביקורט טורבוהלר וטנ ךנ ימספר הטבליות שה
  בהורדת מינון של סטרואידים וע בדיקות דם. על ביצ ות ורעשוי לההרופא המטפל    ,דים תקופה ארוכה סטרואי

תכן  יי במערכת הנשימה.   םני מיס תתנים דרך הפה תיתכן הרגשה כללית לא טובה, למרות שייתכן שיפור בניה
עור  ם ופריחה ב יאו בשריר  קים מפרכאבים בחולשה או נזלת, אף גדוש או באים: ה  תסמיניםותרגיש את אחד מה

  .מיד דווח לרופא בחילות או הקאות או אם יש לך כאב ראש, עייפות,  מפריע לך  ה לא ם י אם אחד מתסמינ(אקזמה). 
עליך ליצור קשר עם הרופא של דלקת פרקים.  תסמינים אתה מפתח אלרגיה או  אם וסףטיפול נ ליטול תכן ותצטרך  יי

 רבוהלר במקרה זה. מביקורט טו י מש בסלהשת המשיך נך בטוח אם עליך לאיובמידה 
 

מביקורט טורבוהלר, במיוחד בתקופות ול שלך עם סילתוכנית הטיפ  לשקול הוספת טבליות סטרואידים הרופא עשוי  
 סובל מזיהום בבית החזה או לפני ניתוח כלשהו).   הינך מא אם  דוג (ל של מתח 

 
 

     :ך כלל הוא ר בל בדהמקו  מינוןידי הרופא בלבד. ה -על המינון ואופן הטיפול יקבעו  
 

 מה ת מינון לטיפול באס 
 . מה מלהתרחשת י האסש במשאף מדי יום על מנת לסייע למנוע מתסמינהשתמ

 
 שנים ומעלה)   18בוגרים ( 

 פעמיים ביום.   , אחת רגיל הוא: שאיפה ה ון המינ •
   פעמיים ביום.  , יפותשא 2יש מטופלים אשר עשויים להזדקק עד למינון המקסימלי של  •
 ביום.   פעם ל את התרופה  להורות לך ליטו   ליטה הרופא עשויבש  תסמיניםשה ש נך חיוה במידה •

 
 ם) שני   12–17מתבגרים ( 

 ביום.   יים פעמ , אחת שאיפה המינון הרגיל הוא:  •
 ביום.   פעם בשליטה, הרופא עשוי להורות לך ליטול את התרופה    תסמיניםנך חש שהיאם ה •



 

 

 
 ם) שני   6-11ילדים ( 

סימביקורט   שנים.  11–6לאי ) מיועד וזמין לילדים בגימנה"ג/ מק 80/4.5ורבוהלר טורט ותר (סימביקחוזק נמוך י •
 .  6ידי ילדים תחת גיל -על   איננו מומלץ לשימוש  מנה "ג/ קמ  320/9טורבוהלר 

 
ך  את למינון הנמומה. הם יתאימו את המינון של תרופה זתמה) יסייעו לך לנהל את הטיפול באסתהרופא (או אחות אס

 מה/רופא.  תי התייעצות עם אחות אסננון לפחלה שלך. אין להתאים לבד את המי יתו ניתן לשלוט במ אשרי ביותר האפ
 

תמיד תשמור איתך את המשאף הנלווה להקלה, לשימוש בעת  . מה שלך ת י האס טומ ימפ תמש במשאף הנלווה להקלה בס ש ה 
וה שלך  השתמש במשאף הנלו –תמה לה בהתקף אסמק"ג/מנה להק   320/9הצורך. אין להשתמש בסימביקורט טורבוהלר 

 .  להקלה
 

 ) COPDמתית כרונית ( מחלת ריאות חסי 
 . ומעלה) 18לבד (בגילאי מותר לשימוש במבוגרים ב •
 פעמיים ביום.  ,אחת  בוגרים הוא שאיפהמ הרגיל ל נון המי •

ות  פ תרו מפונות, כמו פחת מרחיבי הסי ייתכן והרופא יוסיף לתוכנית הטיפולים שלך במחלה זו תרופות אחרות ממש
 . ופיום ברומידאיפראטר תיאוטרופיום או  – לדוגמא  נטיכולינרגיות א

 מנה מק"ג/   320/9  לר בוה הוראות שימוש בסימביקורט טור 
 

 

 כין משאף חדש לשימוש לה   איך 
 ש.אף לשימו ן את המשהכיך לנך צרי יה,  בפעם הראשונה ש  חד   מנהמק"ג/  320/9 מוש בסימביקורט טורבוהלרלפני שי

 
   . סיר את המכסהתכאשר  שמע צליל חריקהייתכן ויי סיבובו. יד-ל עסר את המכסה  ה .1
 . )2(תמונה   נמצא בתחתית האדום אשר המאחז  החזק את המשאף במאונך כ  .2
לאחר מכן בחזרה עד כמה שניתן. אין    . יוון אחדכ בן יתעד כמה שנהאדום  את המאחז   די לטעון את המשאף סובב כ  .3

 כיוון מסובבים תחילה.   זה חשוב לאיזה
 או השני.   ן שויק בסיבוב הראנה אם תשמע קלזה לא משזה תשמע קליק.  בתהליך 

 . האדום לשני הכיוונים  , סיבוב המאחז יש לבצע את התהליך פעמיים .4
 
   .לשימוש  מוכן טעון ו  המשאףכעת  .5

 

 צד לקחת שאיפה מהמשאף כי   
 ות להלן: נשנית חר ההוראות יש לעקוב א משאף בכל פעם שעליך לקחת שאיפה מה

 
   . סיר את המכסהתכאשר  שמע צליל חריקהיייתכן וי סיבובו. יד-להסר את המכסה ע .  1
 ).  2תמונה  (כאשר המאחז האדום נמצא בתחתית החזק את המשאף במאונך .  2
שניתן  כמה    ד ע סובב את המאחז    אין לאחוז בפיה כאשר אתה מסובב את המאחז. כדי לטעון את המשאף עם מנה . 3

זה   . אין זה חשוב לאיזה כיוון מסובבים תחילה. בתהליך זה תשמע קליק. זרה עד כמה שניתן מכן בח   ון אחד ולאחר ו בכי 
ף טעון ומוכן לשימוש. יש לטעון את המשאף רק  יבוב הראשון או השני. כעת, המשאסקליק ב   לא משנה אם תשמע

 כאשר יש צורך להשתמש בו. 



 

 

 
 
 
 

                   
 

                               2ונה  תמ
. אין לנשוף דרך  וח) (עד כמה שניתן באופן נ  זק את הטורבוהלר הרחק מהפה שלך. נשוף החוצה בעדינותהח .4

 הפיה.  
 .  3) (תמונה   ככל האפשר עמוק בחוזקה  ושאף דרך הפה   .פיה בעדינות בין שיניך, סגור את שפתיך את ה שים .5

 אין ללעוס או לנשוך את הפיה. 

 
 3מונה  ת

 חר מכן נשוף החוצה בעדינות. לא  הרחק את המשאף מהפה.  .6
 

ם לאחר השאיפה; אך, באם מילאת אחר  תכן שלא תרגיש בטע יימאוד,   מאחר וכמות האבקה המשוחררת קטנה
 והתרופה הגיעה לריאות.   ת בטוח ששאפת את המנהול להיות אתה יכ ההוראו

 
 . 2-6לבים ם נרשמה לך יותר משאיפה אחת, חזור על הש א .7
 . י הברגה הדוקהיד-לע  סה למקומו החזר את המכ לאחר השימוש,   .8
 . ק את המיםו רילו  שטוף את הפה במים יש ל, שימוש בבוקר ו/או בערב כל  לאחר .9

 
   

אין להשתמש  הוציא אותה החוצה. למשאף ואין ל   תעב וקמ . הפיה  לסובב אותהה או הפיאין לנסות להסיר את   •
 התפרקה ממנו. הוא פגום או אם הפיה    בטורבוהלר אם

 .  שלבים מעלה על פי ה  ,ידי ילדים -עללוודא שימוש נכון של המשאף  על המטפלים   כמו בכל המשאפים, •

 המשאף   ניקוי 
 יר יבשה. יחלק החיצוני של הפיה בקביעות (פעם בשבוע) בממחטת נאת ה  יש לנקות

 לניקוי הפיה. אחרים  אין להשתמש במים או בנוזלים  
 

 להחליף למשאף חדש? מתי יש  
 א. כאשר מל   60, מתחיל עם ותרו במשאףה כמה מנות נמרא) 4(תמונה המנות    אינדיקטור •
 כן אינו מראה כל מנת טעינה.  ת ולמנו  10ווחים של קטור המנות מסמן במר אינדי •
המנות האחרונות רקע    10 -ל.  מנות  20 -שר לראשונה אתה רואה סימן אדום בקצה חלון האינדיקטור, נשארו כ כא •

שימוש במשאף סימביקורט   להתחיל ) יש 5חלון (תמונה ע הלאמצ האפס מגיע   נות הוא אדום. כאשרהמנדיקטור  אי
 . חדש

 ! שים לב
 ולשמוע קליק. עדיין ניתן לסובב את המאחז,  ,  המשאף ריק כאשר גם  

כן, הרעש לא  . לשי החומר המייביד-ל י התרופה אלא עיד-ל א נוצר עאת המשאף ל  תה מנער א כאשר רעש שנשמע ה •
 . משאףב  נותרהשמות התרופה ן כ מסמ

ה עדיין תקבל רק מנה אחת. אינדיקטור  תר מפעם אחת לפני נטילת המנה, אתאת תהליך הטעינה יוצעת יטעות בב  אם •
 ות שנטענו. ת כל המנהמנות ירשום א
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  כפי שנקבע ועל פי המינוניםים ים קצובבזמנתית כרונית מה ובמחלת ריאות חסימת בטיפול באסיש להשתמש בתרופה זו 
 א המטפל ומצויין במדבקת הרוקח. אין להשתמש במינון עודף ללא התייעצות עם גורם רפואי לפני.  י הרופיד-ל ע
 

   ון גבוה יותר טעות מינ אם נטלת ב 
   דפיקות לב (פלפיטציות).  או רעד, כאב ראשפעות הבאות:  ש את אחת מהתוייתכן ותרגי

 ון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.  יד לחדר מימתרופה, פנה בטעות ילד השתמש ב ם או אם נטלת מנת יתר א
 

   סימביקורט טורבוהלר אם שכחת מנה של  
   שאיפה הבא יש לדלג על המנה. אוד למועד ה. במידה ומועד זה קרוב מ זכרתמיד כשנ  יש לשאוף את המנה

   ה. ת על המנה שנשכח אין לקחת מנה כפולה כדי לפצו
 

  זקוק   הינך ב משקפיים אם  י הרכ יש ל נוטל תרופה.    הינך ש   בכל פעם ת והמנה  בדוק התווי יש ל !  בחושך   אין ליטול תרופות 
 להם. 

 
   . רוקח ב תרופה, היוועץ ברופא או  לשימוש ב אם יש לך שאלות נוספות בנוגע  

 
 לוואי   תופעות  .4

תרופה, השימוש ב בכל  לסימביקורט  כמו  עלול  לוטורבוהלר  לתופעות  בחלק מהמשואגרום  למ י  תיבהל  אל  קרא  תמשים. 
 כן ולא תסבול מאף אחת מהן.  ית רשימת תופעות הלוואי. י

 
 מיד לרופא אם:    ולפנות   ה מנ מק"ג/   320/9  יש להפסיק את השימוש בסימביקורט טורבוהלר 

נפייה • חווה  בפנים נך  בליע  חות  קשיי  ו/או  הגרון  ו/או  הלשון  (התנפחות  הפה  סביב  סרבעיקר  או  פריחה  דת  פה), 
נך  י(אנגיואדמה) ו/או הרגשה פתאומית של עילפון. תופעות אלו עלולות להעיד כי הימה  יה) יחד עם קשיי נש(אורטיקר

 ם. מטופלי  1,000מתוך   1פיעות על פחות מאדם דירות משחווה תגובה אלרגית. תופעות אלו נ
  מופיע אלו    תסמינים מ ידה ואחד  במ שימוש במשאף.  נך חווה צפצופים חדים פתאומיים או קוצר נשימה מיד לאחר היה •

והשתמש במשאף הנלווה להקלה. עליך ליצור קשר מיידית עם הרופא    טורבוהלר הפסק מיד את השימוש בסימביקורט  
שכ  ייתכן  המטפל,  טיפול. ן  לשנות  נ  ותצטרך  אלו  מאדם  דירות  תופעות  פחות  על  משפיעות    10,000מתוך    1מאוד, 

 מטופלים.  
 

 לוואי נוספות: תופעות  
 

 : 10אחד מתוך    מטופל כל היותר על  ל משפיעות  שכיחות  פעות לוואי  תו 
עלמות בדרך כלל עם  ונונות  מת  רך כללהן בד  ,דה ותופעות אלו מופיעות. במיפלפיטציות (הרגשה של דפיקות לב), רעד  •

 . המשך הטיפול
ם לאחר סיום השימוש  כל פעמים  עם  ה  פת הפשטי  ייד-ל ע  פעהלתו   סיכוית ה (פטרת הפה). ניתן להקטין א פצעים בפה •

 . במשאף
 . קל בגרון, שיעול וצרידות בקול  אבכ  •
 . כאב ראש  •
 . COPDדלקת ריאות בחולי  •

 ות:  לדלקת ריא  תסמיניםות להיות א אם אתה סובל מאחד מתופעות הבאות העלולפנה לרופ



 

 

 . הנשימהת קשיי או החמר מרה בשיעול ה, החכמות הליח עליה בצמרמורות, שינוי צבע או או חום 
 
: טופלים מ   100אחד מתוך    מטופל ת לכל היותר על  משפיעו שאינן שכיחות    עות לוואי תופ   
 . אי שקט, עצבנות או חוסר מנוחה  •
 . שינה הפרעות  •
 . סחרחורת •
 . בחילה  •
 . דופק לב מהיר  •
 . עוריות   חבורות •
 . עוויתות שרירים •
 . יה ראי  טשטוש •
 , 

 : לים מטופ   1,000אחד מתוך    מטופל תר על  משפיעות לכל היו   ות נדיר   תופעות לוואי 
 . פריחה וגרד •
 . שלגן בדםשל ארמות נמוכות  •
 . דופק לב לא סדיר  •
  ררבוהל טופצופים). אם מיד לאחר שימוש בסימביקורט  השרירים בדרכי הנשימה הגורמת לצ  צרותיברונכוספאזם (ה •

 .  רופאה די עם  יר מיצפצופים, הפסק את השימוש במשאף וצור קשבאופן פתאומי מתחילים 
 

 : לים מטופ   10,000אחד מתוך    ל מטופ יותר על  ות לכל ה משפיע אוד  נדירות מ תופעות לוואי  
 .דיכאון •
 . במיוחד בילדים הפרעות התנהגות  •
 . ה) כאבים בחזה או לחץ בחזה (תעוקת חז  •
 . גלוקוז) בדםהסוכר (יה ברמות  עלי •
 . כמו טעם לא נעים בפה  ,שינויים בטעם  •
 . הדםשינויים בלחץ  •
 

נך משתמש  יה  ידים בגופך, בייחוד אם של הורמונים סטרואר התקין ייצו אידים בשאיפה יכול להשפיע על הושימוש בסטר
 ידי: -ברמות גבוהות ולאורך זמן. אפקט זה עלול לבוא לידי ביטוי על 

 ול עצם) יל נויים בצפיפות העצם (דשי •
 קטרקט (עכירות בעדשת העין)  •
 י) עינ-ה בלחץ התוךי גלאוקומה (עלי •
   דילה של ילדים ומתבגרים ה בקצב הגהאט  •
   . לכליה)קטנה הממוקמת סמוך על בלוטת יותרת הכליה (בלוטה  השפעה  •

(כגון  דרך הפה  ם בשאיפה לעומת טיפול בסטרואידים  די סטרואיביותר בטיפול   נמוכהאלו יתרחשו  ת הסבירות שתופעו
.  טבליות)   

 
  א.פעץ עם הרו מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צויינה בעלון, עליך להתיי  אם אחת מתופעות הלוואי 

 
 אי ת לוו דיווח על תופעו 

קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי"  ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על ה 
המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י   (www.health.gov.il) ת אתר משרד הבריאוהבית של  נמצא בדף ש

 :ישור כניסה לק
https://sideeffects.health.gov.il  

 
 ? ן את התרופה איך לאחס   . 5
-של ילדים ו/או תינוקות ועל  ראייתם וטווח   הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידםמנע  •

 מהרופא. רעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת ך תמנע הידי כ 



 

 

ום האחרון של  . תאריך התפוגה מתייחס ליפיע על גבי האריזה המו exp. date)יך התפוגה ( תאר י בתרופה אחראין להשתמש  •
 אותו חודש. 

 לשמור את המיכל סגור היטב על מנת להגן מפני לחות. יש  •
   . C30°-ל   עלחסן מלא  אין •
רוקח על אופן  ה בייתית. אנא התייעץ עם ף, אין להשליכו לפסולת ה שאש לזרוק את המאחר השימוש במנה האחרונה יל •

 סילוקו. 
 

 נוסף מידע    . 6

 התרופה מכילה גם:   ים הפעיל  יםנוסף על החומר
Lactose monohydrate (which contains milk proteins) - 914  mcg/dose. 

 ומה תוכן האריזה:  כיצד נראית התרופה
היא בצבע לבן. כל טורבוהלר   פה ירופה שלך. האבקה לשאנו משאף המכיל את הת יה ה מנ מק"ג/ 320/9ר טורבוהל סימביקורט 

 מנות. גוף המכשיר בצבע לבן והמאחז בצבע אדום. על המאחז יש קוד ברייל.    60 מכיל
 

 ויבואן: רישום  ה בעל  
 (ישראל) בע"מ   אסטרהזניקה

 . 4464301, כפר סבא  1רח' עתירי ידע 
 : יצרן 

   ,יה , סודרטלABקה י אסטרהזנ
   . שוודיה

 
 מלכתי במשרד הבריאות: מ מספר רישום התרופה בפנקס התרופות ה 

130943092100 
 

 נים. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המי  שון זכר.לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בל
 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.   2021 מאי נערך ב
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