
  

 
 1986 -התשמ"ו שירים( כ קחים )תפי תקנות הרו עלון לצרכן ל 

 א בלבד פו על פי מרשם ר תרופה משווקת ה

  200ס בוטוק / 100בוטוקס /   50 בוטוקס
  להכנת תמיסה להזרקהאבקה 

 
 ו: מותהפעיל וכ החומר

                      Clostridium botulinum-מ Aלינום טוקסין בוטו 
Botulinum toxin type A from Clostridium botulinum                                               

 
 : מכיל 50בוטוקס   של ן ו קכל בקבו 

 (. Allergan units of Botulinum toxin type A) A 50 בוטולינום טוקסין יחידות אלרגן  50

 : מכיל 100בוטוקס   של כל בקבוקון 
 (. Allergan units of Botulinum toxin type A) A 100וקסין ולינום טוט ב ן גר יחידות אל 100

 מכיל:  200בוטוקס   של כל בקבוקון 
 . A (Allergan units of Botulinum toxin type A 200)לינום טוקסין ואלרגן בוט  דות י חי 200

 

 עמיד"   עיףס  תת  -  2  ףוסעי  "מידע נוסף"  6סעיף    ראה  נא א  :ואלרגניים  תי פעילים ם בלחומרי 
 . " הרופכיבים של התרמהעל חלק מ חשוב

על    תמציתי  עדה מכיל מי ן זעלו פה.  מש בתרובטרם תשתסופו   העלון עד   יון אתקרא בע 
        וקח.ופא או אל הרפות, פנה אל הרש לך שאלות נוסאם י רופה. הת

נראה לו אם עלולה להזיק להם אפי  ה לאחרים. היאאל תעביר אות  רך. נרשמה עבו תרופה זו 
 .הממצבם הרפואי דו  י ך כל

 

 התרופה?  למה מיועדת. 1
 עצביםבמערכת ההפרעות 

 
לטיפולמותוו  בוטוקס- עשנתי  מגיל  ילדיםב   ה  ומעלה  מום  ים  יכולי  ןחי שיתוק  ללכת,  אשר    ולהם ם 

 ברגליים.   וסקותבלתי פרים שרי עוויתותמ שנגרם כף הרגלבעיוות 
 
 ומעלה   12מבוגרים וילדים מגיל -

o פניםית החצמבובעפעף   פוסקות יתבל םשרירי  ויתותוע. 
o ה.ילזפ  
 

  ריםוגמב-
o דובי היד כף  פרקמב סקותבלתי פום שרירי  עוויתות . 
o ובכף הרגלבקרסול בגפה התחתונה כולל פוסקות בלתי  שריריםתות עווי.  
o (יסיקולטורט) ייםובכתפר בצווא בלתי פוסקותשרירים  עוויתות.  
o   או    ימים  15-באש  י רכאבמ  הסובלים  מבוגריםבת  נה כרונירשל מיג  ניםמיסתההפחתת

לפחדשוח בכל    ריות מתוכם  ע  8ות  ,  מ ימים  לתרופות  ר  אשו  , יגרנהם  כהלכה  הגיבו  לא 
  למניעת מיגרנה.אחרות 
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 חית השתןהפרעות בשלפו

 
 : ריםוגמבבמצבים הבאים בקס מותווה לטיפול טובו

o תןהש שלפוחיתוקן את הכרח פתאומי לר ,ת שתןליפד םע השתן  פוחיתשל של רתי לותפעי 
 . הלינרגית( לא עזרכו-יאנט תא)הנקר תרופה אחרתר רותים, כאששיל ע ותר להגיף יכו רך תוצו

o  טרשת נפוצה.לרה או בחוט השד פגיעהל קשורותוחית השתן הבעיות בשלפ עקבדליפת שתן 
 

 הפרעות בעור 
 

 -בל ופ לטי מותווה וקסבוט
o עוזריםם רים אינפולים אחכאשר טי  במבוגרים תי השחיבב זעת יתרהפחתת ה . 
o ל:ש האמני במרר זשיפו 
  זעף"( טיקמ)"  רבימ קימוט מצחבעת בות אשר נראים גבין ה אנכיים קמטים               
 ו/או          
   רבימוך י ח עתהנראים בויניים העת ומפינהיוצאים בצורת מניפה  קמטים               

   וא ו/         
  רביתמ ותבגרמת בעת ה ח הנראיםצמב קמטים               

   גרים.במבו  פעה פסיכולוגית משמעותיתה השישנ  פניםב טיםמקה לחומרת  םבמקרים בה  
 

   .מרפה שרירים –קבוצה תרפויטית 

שרירים    הינוטוקס  בו מצבי  המשמשמרפה  במספר  בגוף.  לטיפול  מר החואת    הלמכי  התרופהם 
ב מט  םלינוווטהפעיל  ה  תמוזרק  הוהינ  Aסוג  וקסין  ש  ,יםשרירלתוך  עמוק   השתן  לפוחיתלדופן   או 

העור העצ-על  תפועל  פהרוהת  .לתוך  ההולכה  של  חלקית  חסימה  הבית  ידי   הם אלי  יםשרירלכל 
 . אלו שרירים ות יתר שלהתכווצוי  המפחיתו ההוזרק

יעה הנוצרת. כאשר זה  ת כמוחתת  להפ  הזיעוטות  על בל  פועל  אוהור,  ך העלתו  כאשר בוטוקס מוזרק
להפחתת דליפת שתן פוחית השתן של שריר על  פועלא וה, שתןת הפוחילן שדופ תוך ל קרזמו בוטוקס

 (.  במתן שתןאי שליטה )
ם בדרך כלל סובלי  מטופלים  בה  ,ביםמערכת העצשפיעה על  מחלה המ)  במקרה של מיגרנה כרונית

ו/או    ותילחבן  ריחות, וכלאו    רועשיםת  לווקללאור,    ת יתרורגישב  תקרובו  לעיתים  ראש המלווה  מכאב
לחסום   יכולשבוטוקס    ההנחה היא(  כל חודש  ימים ויותר  15משך  בפיעים  ו מו אל  ראש  ביכא.  תוקאה

עקיף  וכאב    אותות המיגרנה.    את  םחוסבאופן  אופן  התפתחות  זאת,  של  עם    וקס בוטהפעולה 
 .ולואלא הוכח במית כרונ גרנהבמי

 

 בתרופהשימוש  י לפנ. 2

 

 אם:פה תרולהשתמש בן יא

ם הנוספים אשר מרכיביהמל אחד  כאו ל  Aמסוג    ן יטוקס  ולינוםוטלב  י()אלרג  ש רגיאתה   •

 .(" ףמידע נוס" – 6 סעיף ראה  נאא) התרופה להמכי

 .להזרקההמיועד   במקום זיהוםמאתה סובל  •

  רוקןי ללת פתאומ וכר יחוס וא תןהום בדרכי השיזלך  ן וישפת שתלדלי מקבל טיפולאתה  •
 .צנתר(בוע באופן קב מש משתך אינו) שתןלפוחית הש תא

 לכך. דרשית םא בצנתר אין בכוונתך להתחיל להשתמששתן ו תול לדליפטיפ לבה מקתא •

בתרופה   • להשתמש  של  ללהתוויות  אין  במראה  זמני  כ  אם,  קמטיםשיפור   ובלסאובחנת 
 . ים(שרירה לע פיעותכרוניות המש תומחל) יטוןא-או תסמונת למברטביס ניה גריאסתממ
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 ה בתרופ וש לשימ עות וגנה  ותמיוחד ותהרזא

   ס, ספר לרופא אם:קטיפול בבוטוה ילפנ

הגיעו בטעות אל הריאות, במיוחד אם נוזל  מבעיות בבליעה או אם מזון או    אי פעם  סבלת •
 . או הכתפיים רהצווא  אזורבצע קס עומד להתבבבוטוהטיפול 

 אחרות. תורחמו לותממחוסובל  יםנש  65 מעל גיל אתה  •

עוכרוני  תממחלו  ואכלשהן    םשרירי  תוימבע  בלסו  אתה  • המשפיעות  )כגו  לת  ן  השרירים 
 איטון(.-נת למברטרביס או תסמומיאסתניה ג

על    ממחלותסובל    אתה  • המשפיעות  העמערכמסוימות  נאורופת  ALS)כגון    ביםצת    ה יאו 
 ורית(. מוט

 הזרקה. ל םיהמיועד בשריריםלדול  דמאו  מעותיתשמ מחולשה סובל  אתה •

 צורה כלשהי.הזרקה בלשריר המיועד בשינוי לגרום ל היוולים לע ש היעפצאו  חותני רתעב •

 )כגון התעלפויות(. בעבר קותיזר בעקבותכלשהן  מבעיותאי פעם סבלת  •

 להזרקה. דיועמבאזור ה בעוראו  יםבשרירקת מדל לסוב אתה  •

 דם(. או כלי לת לב חמ)ית ווסקולרממחלה קרדיסובל  אתה  •

 . תיתועוותקפי המ ו סבלתאסובל  התא  •

בסיכון   אתהששנאמר לך  או    ית סגורהזוו   מסוג ה(  וי גבוך עינץ ת)לח  מהמגלאוקו  סובל  אתה  •
  .גלאוקומהסוג זה של התפתחות ל

 . לעבור ניתוח בעתיד הקרוב מדעו התא  •

 זכר  ךנימ,  שתן  ליפתעם דן  השתית  פוחלפעילות יתר של ששל  ב  פלמטו  תלהיועומד    אתה  •
ותסלך    שיו קוש  בדרכיחסימה    שלם  ינמיסימנים  כמו  אומתן שב  יהשתן,  או  ח  רםז   תן  לש 

 מקוטע. 

 . םבהזרקות בוטוקס קודמות, ואתה עומד לקבל טיפול לקמטיסבלת מבעיות  •

 ול הראשון.ר הטיפחאה הקמטים חודש לארואה שיפור משמעותי במר לא אתה •

או    וואר, בצראשבנפצעת    ח אוותינ  תועברים,  קמטבל  יפוופה לטהתר את    לקבלאתה עומד   •
 בחזה.

 
  :עזרה רפואית במקרים הבאים  קבלתל מיד לרופאה פנ רופה תלאחר הטיפול ב

 .  דיבורבאו  בליעהב, נשימהב ושיק •

אל • )סרפדת(,רגית  תגובה  או  פינ  כולל  נפיחות  בעור  בפנים  )בנשימה(,    צפצופים,  רוןגבחות 
 (.ורהמחת בה אלרגיתגו לש יםאפשרי)תסמינים  ימהש נר וצוק פוןעיל תחושת

 
 ות לליות כאזהר

 
  תחושות לא רגילות בעור שההזרקה תגרום לזיהום, כאב, נפיחות,    קיימת אפשרות,  הקירבכל זכמו  

 ורה במקום ההזרקהם/חבומ ומיות, דירגישות, אדמ ר,ודה בתחושה בעסר תחושה(, יריאו חו)כעקצוץ 
ב אולחוירידה  דם  להי  .ןו עילפ  ץ  יכול  כתזה  כ  האוצות  שנו/או  אב  של  לפ  יתןחרדה   לת עולשייכם 
 ההזרקה. 

לוועופתו ית  אשר  בוטולקשורות  שן  תכיאי  עם  דווחו  ההזרקה  ממקום  הרחק  הטוקסין  נום  ילפיזור 
 רצויים בדרכי הנשימה(.  בלתיוזל  מזון או נת  וא הימצאו    יעהבלב  ושישת שרירים, ק)כגון חול  וקסיןט

ות  ילה  עלולותמים  ובמקרים מסויול  טיפשו  ידרשיתכן  יו  ,תורמועד ח  להיות קלותת  ולוו יכתופעות אל
סי  קטלניות. בהקיים  כון  זהו  הגורמתעם    מטופליםבמיוחד  קיימת  להיות    מחלה  רגישים להם 

מ  אלו.  ניםתסמיל מינון  עבור שימומטופלים המקבלים  זמני במראה  פלץ  עלולור  בפנים  ים  הקמטים 
 .ברתמוג ים רירש תחולש לחוות

 
אלרגלתגווגע  נב  םיחוודי  לוהתקב חמורותיבות  לכלול  יניםמהתס.  דיותיימ  אוו/  ות  , סרפדת  יכולים 

נ קוצר  הגרון,  או  הפנים  מאוחרות  ועילפון.  )בנשימה(    צפצופים  שימה,נפיחות של  אלרגיות  תגובות 
 ר. בעו ופריחה   ים פרקמ יבאכון חום, תסמינים כגת לכלול ווהן יכול ,ם כן( דווחו גוב זרנסי תלמח)
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הן  גם    נצפוב,  תקפי לב לא סדיר והלכוללות קצב  ה   כלי הדםו  כת הלבות למעררווואי הקשל  תועפות

  ה לחלק ממטופלים אלו הייתזאת  ת. יחד עם  צאה קטלניתים עם תוס, לעיופלו בבוטוק במטופלים שט
 .  ללב ןסיכושל גורמי  היסטוריה קודמת

 
עוויתות   וביבמבוגר  ווח דוהתקפי  שלים  בטופלדים  בקיעב  ס,וטוקבו  הנוטיםמטו ר    ותרי   פלים 

קר  ו בעייתות שדווחו בילדים היקפי עוופים אלו. התהגורם להתק  אוהוקס  ט לא ידוע אם בו  .להתקפים
 יים. ברגל קותפוס תילבשרירים  טופלים להם שיתוק מוחין שטופלו בעוויתותבמ

 
קרוב  ךל  ןניתבוטוקס    םא מלעיתים  המ  דיות  אם  גאו  שרלשוח  ושתחשן  יתכידי,  מ  הבוינון  ירים ת 

שביכולתם    ,מסוימים  לייצר נוגדנים  חיללהתאו שגופך עלול    ,יןפיזור הטוקסי הקשורות ל אולו ותופעות  
 .בוטוקסהשפעת את ית פחלה
 

בוטוקס   א  לולטיפ  משמשכאשר  מצויבמצב  אינו  זה,  שר  בעלון  לגרום  פוליהטן  לתופעות    עלול 
 .יתמחולשה משמעותאו  עהילבב שיומקם סובליכבר ר אש םלי מטופב וחדיבמ, תחמורו

 
לפני  פליםלמטומומלץ   פעיל   אשר  היו  לא  גופנית הזריקה  מבחינה   ,ממושכת  תקופהבמשך    ים 

 .בוטוקס תהזרקבהדרגה לאחר   גופניתל פעילות כ התחילל
 

ה  הווח התנועטתשפר את    תרופהלא סביר שה   רק מפה  את  יףקהמיר  בו השרבאזור  ם  פרקימשל 
 .מתחהיל ויכולתת ד אאיב

 
ץ במבוגרים, אם קות בקרסול אחרי שבסורירים בלתי פל בעוויתות שיפולהשתמש בבוטוקס לט ן  יא
אם   ולה.או בסיוע בטיפול בח  (בכגון הליכה( או בתסמינים )כגון כא)  תפקודשיפור בלא ניתן לצפות  ל

  רפושי, הות חמורהול פחל הקרסיר שית השרו ואו אם ע  םר משנתייהיה לפני יותשלך  שבץ  האירוע  
חליט  להא  הרופעל  ליפול,    הנטיי, בחולים להם  ן. יתר על כגבלמו  עשוי להיות,  לויות כגון הליכהפעיב

 אים. אם הטיפול מת
 

בעוויתות   לטיפול  בבוטוקס  להשתמש  בקרסולרשיש  הרג  ירים  הל  ובכף  לאחר  עערק  ידי רכה    ל 
 . מיקושי בטיפול מנוסיםעיים המטפלים מקצו

 
ב עפעף  סקוטובטיפול  עווית  המצמבתדירוה  ליריד  לגרום  עלולכת  משמת  עבור  העיוץ  ת  ם ניישל 

פ בשטח  העיניים.ולפגיעה  למנוע   ני  לההרופא    זאת,  כדי  טיפול  עשוי  על  עיניים,  פוי טעם  מליץ  ת 
 .שרנד האמורשהו ממ אם הרופא יגיד לך העין.ף כיסוי מגן לסגירת ו אאדשות מגע רכות  משחות, ע

 
בוטוק לךהרו  שתן,דליפת  ב  שליטהל   שמשמ  סכאשר  ירשום  אנטיביו  פא  לפני  לטי  טיפול  נטילה 

פגש ית  אתהלפני ההזרקה,    צנתרב  השתמשת  אם לא  ן.ום בדרכי השתעת זיהו למניפול ולאחרי הטי
אר שנש תן  מדד נפח השין יכלאחר מש לתת שתן ובקתת אתה  רקה.  ההז  ר לאחא כשבועיים  עם הרופ

הרודנואסרולטאבאמצעות    תןהש  פוחיתלשב יחליט  .  אליוצטת  אםפא  לחזור    12במהלך    רך 
פנות לרופא אם בכל שלב שהוא אינך מסוגל  עליך לזו.  של בדיקה    ע חוזר יצו ם בעות הבאים לשהשבו
  עקבת שתן  דליפ  עם  מטופלים. בצנתרב  ות שתצטרך להתחיל להשתמש להי  ליכוום ששמ  שתן,לתת  

  אך שליש מאלו שלרשת נפוצה, בערטלו  א  הרשדבחוט הלפגיעה  ת  רווקשתן ה ת השיפוחבשלבעיות  
עם דליפת שתן    מטופלים. בוילאחר  צנתרבלהשתמש    יצטרכוש  תכןיי  ,לפני הטיפולצנתר  בהשתמשו  

י  עקב בעהשלפוחיל  ש  רתפעילות    צנתר ב  להשתמשרכו  צטישתכן  יי  מטופלים  100וך  מת  6ך  רת, 
 ל.  טיפוחר האל
 

 הקמטים בפנים ראהמב ניזמטוקס לשיפור ובב מוש לשיות הקשור  אזהרות
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ל שה • בבוטוקס  מומלץ  ימוש  מעבא  היסטטופלור  עם  )דיספשל    יהרוים  לקושגיה  בלוע( י 
 . והפרעות בליעה

 . 18באנשים מתחת לגיל לץ לא מומ מראה הקמטים בפניםני במר זפוישלוטוקס השימוש בב •

 . 65גיל  במטופלים מעל וקסש בבוטומגבל בשיסיון מוינקיים  •

תכוף   • ענו ימ  אומדי  מינון  יתר  להגבן  להיילולים  סיכון  ם  נידהנוג  וצרותיוה   נוגדנים.  רותווצר 
על מנת   .םים אחריעבור שימושגם    A  ג וטוקסין מסום  בבוטולינ  כושלול  טיפללהוביל    הלולע

 ה חודשים.משלושיות לא פחות לה ייבטיפולים ח להפחית את הסיכון, המרווח בין שני 

 .ש תגובה אלרגית ה להתרחעלול  טוקסין, םוינוטולהזרקת ב חרי, אירותנדם לעיתי •

 . יפולטי חראחש לה להתרלוע צניחת העפעף •
 

 בגריםילדים ומת
 

  כף הרגלעיוות בלטיפול  מעל גיל שנתיים  םיהוכחו בילדים/מתבגרטוקס וב הבטיחות והיעילות של
 . ןחיק מושיתוהקשור ל יםגליבר קותפוס יבלתשרירים  עוויתותמ שנגרם

  

רגליים  מעוויתות שרירים בם רגנש כף הרגל עווית
 ן חישיתוק מועם  של ילדים

 ניםש 2

 
גיל  מעל  מתבגרים/ילדיםבמצבים הבאים בול פטיעבור הוטוקס ימוש בבלגבי השבל מוג דעמי יםיק

 ם אלו. יצבלמ להמליץ על מינוןלא ניתן לפיכך, . 12
 

 שנים  12 פנים ב ,עפעפייםוסקות בי פבלתשרירים  תעוויתו

 ם ינש 12 פזילה 

 ם ינש 12 ף כתבו רואצוב תי פוסקותלבשרירים  וויתותע

 בתי השחיב רהזעת ית
 

 שנים  12
 ים(שנ 17-ל 12גרים בין במתבגבל מוניסיון )

 
 

 רופתיות בין ת תבותגו
 

ר ספ ,תזונהספי תוו שםמר אללקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ל או אם אתה לוקח
 אם אתה לוקח:  דחויבמ .א או לרוקחפלרול כך ע

 .ה )מדללי דם(תכשירים נוגדי קריש  ו/או (וי ין ודומ)אספיר טסיות דם צימותנוגדי  ריםתכשי •

ממשפחת  למשל אנטיביוטיקות, מים בזיהו לפולטיהמשמשים ) יםאנטיביוטיתכשירים  •
ת  להרפיי םיריתכש ז או אסטרא-כולין-ינטא יריתכש , (האמינוגליקוזידים או ספקטינומיצין

 קס. ושפעת בוטם להגביר את הולימתכשירים אלה עלק לח .םשרירי

 -  בסמיכותל או  במקבי(  בוטוקסהחומר הפעיל ב)ום טוקסין  נבוטולי  המכילה  אחרת  הופתר •
 .בוטוקס השפעתאת  ר על המידהתיביר גלהעלול 

 
  הנקהו ריוןיה
 

 ,העיי מנצעמאבשות  שתמן מנאיש  ותריופובנשים בגיל ה  ריוןיהבזמן  מלץ  אינו מו  וקסבוטב  השימוש
 . בכךצורך  ישכן  םאלא א

 . ותניקימאינו מומלץ בנשים קס בוטו
או    רופאון, התייעצי עם המתכננת הירי  ון אויירבהנך  יהשן  כתי, חושבת שיניקהימאו    ריוןיבהינך  ה  אם

   .לפני השימוש בתרופה הרוקח
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 וש במכונות ושימ  נהיגה
 

כל  אתה חווה  ם  ה. אראייביות  בעל  או   פותעיי   ,תו ינוניש  ת,רוחלסחר  רוםעלול לגזו  בתרופה    מושהשי
 . פאץ עם הרוייעאם אינך בטוח, הת .שהןלכ מכונותפעיל תאו  הגתנ לא ואלתופעות מאחת 

 
 

 יבים של התרופה חלק מהמרכעל  חשובמידע 
 ".נתרן ת"נטול תמוגדר למנה ולכן נתרן מ"ג( 23מילימול )  1-פחות מ המכיל התרופה

 

   ? הרופתש במשת ת  יצד כ .3

 
   .מוש בתרופהם לשיציפייון ספוניסינות מיומ ים עםידי רופא -לעאך ורק  יוזרק סבוטוק

הרופא או הרוקח אם אינך    עליך לבדוק עם  ות הרופא.אורהתאם להיד במ תרופה תלהשתמש ב  יש
 רופה. תל בובטוח בנוגע למינון ואופן הטיפ

 
 םה בתחונוירולוג המומחי ת על ידנחבאם או  קרו ךאית נורכ נהמיגרטיפול בעבורך ל רשםיי בוטוקס

 , כאבי ראשחריפה מיגרנהב שוימלש מיועד  ואינס וירולוג. בוטוקתחת השגחה של נ וזרקי וקס. בוטזה
 בתרופות.  רתיעם כאב ראש עקב שימוש  מטופליםאו במתח הנובעים מכרוניים 

 
 ודרך המתן  הטיש ה
 

טוסקופ(  ס)ציד אביזר מיוחעות אמצב ןוחית השתלפש דופן ךתול ,לתוך השרירים מוזרק בוטוקס
הרופא   ;בגוף נדרשה ורזאה ךת לתוירויש תמוזרק התרופהור. או לתוך הע השתן יתוחשלפלהזרקה ל

 .אזור נדרש כל ב אתריםמספר תוך ל בוטוקסיזריק בדרך כלל 
 

 וןבי המיני לגלכל מידע
 

  .לבדפא ברו המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי ה
  ת.ומלצהמ הנמר על הלעבו ןאי
 

 ה, באיזוחליט כמ לכן, הרופא י פי ההתוויות.  לים עמשתנ הנוהמת לכל שריר מספר הזריקו •
  כההנמו ההיעילמנה ב רופא ישתמש. מומלץ שהבוטוקסלך נתן יי  (ים)ת, ובאיזה שרירורדית

   ר.ביות

   ם הינם זהים לאלו במבוגרים.ישילקש נוניםימ •
 

  פירוט  ןלהל מטופל. התאורו המצב עבעל פי  םינמשת והשפעת ךומש סקטובו של המינון
 עבור כל מצב. המתאים

 
 נוןימ
 

 ( אזור הנדרש )יחידות ל מליסימקן נומי התווייה 
 

זמן מינימלי בין 
 טיפולים

  הטיפולים הבאים  ראשון טיפול  

בלתי  ים שריר עוויתות
  של ייםברגל סקותפו

 שיתוק מוחין  םילדים ע

 "גת/קיחידו 4
 גיה(יפל)המ

 ק"גות/די חי 6
 )דיפלגיה(

 יחידות/ק"ג 4
 פלגיה(מי)ה

 ות/ק"גיחיד 6
 ()דיפלגיה

 חודשים*  3

 ת ועבוש 12ומספר אתרי    ויקדמהמינון הק ומספר  דוימה נוןהמיבלתי  רים ריש ותיתעוו
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כף   פרקמב ותפוסק
   היד וביד

לכל   ההזרקהרי את
 מותאם כף יד פרקמד/י

רכים  צה על פי
  מוםלמקסיד ע האישיים

   של
 דותיחי  240

על פי  אםמות קהההזר
ד  ע הצרכים האישיים

 למקסימום של 
 ידותיח  240

תי  לבשרירים  תיתועוו
ף  ובכ בקרסול פוסקות

 הרגל 

תת מספר ל לוא יכהרופ
ירים זרקות בשרה
נדרשים. המנה ה

  300הכוללת היא 
ת  יחידו 400עד יחידות 
  6ין ות בקחולהמ
 פול טי לים בכירשר

 300יא ת הללוהמנה הכ
יחידות   400 עד יחידות

ירים  שר 6ת בין חולקוהמ
 יפולבכל ט

 שבועות  12

בלתי  רים ריש תעוויתו
יים  עפ עפב ותסקפו
 ים פנבו

יחידות    1.25-2.5
 לאתר הזרקה. 

לכל   יחידות 25-עד ל
ויתות  בטיפול בעו ןיע

 בעין 

ל  בטיפו תיחידו  100-ל עד
 ת בעין תוויבעו

פול  לטי שיםדחו 3
 ין עות לתיוובע

 מותאםויק המד ןוהמינ פזילה
ים  רכהצעל פי 

  עד למקסימום האישיים
יחידות לכל  25של 

 רשרי

  פי על םתאומ  יקהמינון המדו
עד   האישיים כיםהצר

יחידות   25למקסימום של 
 לכל שריר

ני פלא ל
שפעת המנה שה

 קההקודמת נפס

  בלתים ירי שר ויתותוע
צוואר  השל  ותסקפו
 כתפיים הו

 דותיחי  200
  דותיחי 50-מתר ולא י

 לאתר אחד  וקזרוי

 עות שבו 10 ת יחידו 300עד 

אש במבוגרים כאב ר
יגרנה הסובלים ממ

 כרונית

 יחידות  195עד  155
יחידות   5-לא יותר מ

 יוזרקו לאתר אחד  

 שבועות  12 דות יחי  195עד  155

ילות יתר של  עפ
שתן עם פוחית השל

 תןש תדליפ

 ים חודש 3 ותיחיד   100 יחידות  100

  יותן עקב בעשת תדליפ
 השתן חיתלפושב

  לפגיעה הקשורות
דרה או בחוט הש

 פוצהטרשת נל

 ים דשחו 3 יחידות  200 יחידות  200

 יחידות לכל   50 בתי השחייתר בעת זה
 בית שחי

 יחידות לכל   50
 ישח בית

 שבועות  16

ן  אנכיים בי  קמטים**
  וטמנראים בקיה הגבות

י ט)"קמ מרביצח מ
  זעף"(

-מ דאחל כל תיחידו 4
 הקהזרה יאתר 5
  ון כוללסימום מינ)מק

 ות(יחיד  20של 

  5-מאחד כל ל יחידות 4
ום יממקס) הזרקהה יאתר

 ידות(יח  20של  למינון כול

 חודשים  3

בצורת מניפה   קמטים**
  פינותים מאהיוצ

נראים בחיוך  והעיניים 
  רבימ

-מ דאח לכל יחידות 4
ה רקזהה יראת 6
  ון כוללסימום מינ)מק

 ידות(חי 24של 

  6-מ אחד לכל דותיחי  4
הזרקה )מקסימום ה יאתר

 יחידות(  24לל של ינון כומ

 חודשים  3

 ם דשיחו 3  5-אחד מ לכל יחידות 4-אחד מ לכל יחידות 4  צחבמם טיקמ**
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מת  הרעת הנראים ב
 מרבית בותג

הזרקה ה יאתר 5
ינון כולל  ום מ)מקסימ
 דות(יחי 20של 

ום )מקסימרקה זהה יאתר
 (תיחידו  20מינון כולל של 

 חד לשני. א בין חודשים 6של עד במרווח  יהיו  יםטיפולכי הון שמשמעותו בחור מינל יעשו הרופא* 
גבות  האנכיים בין    טיםקמעם    יחידות( 20במצח )  טיםבקמכוללת הנדרשת לטיפול משולב  ההמנה    **
צאים  יפה היומנ  בצורת  טים קמיפול בו זמנית עבור  מקבל טאם אתה  יחידות.    40יחידות( הינה    20)

עינית העמפינו יחד  בין    טיםקמם  ים  ההגבואנכיים  ידות. אם  ח י  44הינה  נדרשת  ת, המנה הכוללת 
 .תיחידו 64ת הנדרשת הינה המנה הכולל, טים הקמסוגי  3בו זמנית עבור כל תה מטופל א
 

 השיפור ומשך ההשפעה מועד
 
 לכל בדרך פור מופיע , השיחיןמוילדים עם שיתוק ים של ברגלי תי פוסקותלבשרירים  עוויתותב

 .ההזרקהאשונים לאחר השבועיים הר במהלך
 
ים ישבועה במהלךור שיפב חיןתב, בדרך כלל בידו  כף היד פרקמב ותוסקבלתי פ שרירים ויתותעוב

שבועות לאחר  6עד  4-כ בדרך כלל איתנר  מקסימליתהראשונים לאחר ההזרקה. ההשפעה ה
   .הטיפול

 
כאשר דרש, , אם נוסףיפול נלקבל טניתן ,  וכף הרגל סולקרב סקותפו בלתישרירים  ותעוויתב

 . תשבועו 12-בשל יותר מפעם תדירות חילה לפוג, אך לא בההשפעה מת
 
ימים לאחר   3שיפור תוך ב יןבחתכלל , בדרך פניםבעפעפיים וב בלתי פוסקותירים ר ש  יתותעווב

   יים.שבוע שבוע עד אחרלל לכ אית בדרךנר רביתמה ההזרקה והשפע
 
 נראית רביתהמהשפעה  הומיים לאחר ההזרקה. ייום עד ך ר תושיפוב  תבחיןך כלל , בדרפזילהב

   רקה.שבועות לאחר ההז 6עד  2בדרך כלל  עה נמשכתההשפ חר הטיפול.אד לכלל שבוע אח בדרך
 
חר  ועיים לאשב תוך  שיפורב יןחתבדרך כלל , בבצוואר ובכתפיים בלתי פוסקותשרירים  עוויתותב
   .הטיפוללאחר שבועות  6-כך כלל נראית בדר תרבי המהזרקה. ההשפעה ה
 

שבועיים לאחר  יפור תוך שב תבחין לך כל, בדרהשתן שלפוחיתשל פעילות יתר  עקבתן בדליפת ש 
  חודשים לאחר ההזרקה. 76--כת כלל ההשפעה נמשכההזרקה. בדרך 

 
, צהטרשת נפולחוט השדרה או בלפגיעה  רותהקשוהשתן וחית שלפבעיות  ב עקבבדליפת שתן 

חודשים   -98-כ לכלבדרך  ההשפעה נמשכתוך שבועיים לאחר ההזרקה. שיפור תב ןחיתבכלל בדרך 
   ההזרקה. ראחל
 

ראשון לאחר ההזרקה. וע ההשבבמהלך שיפור ב ןתבחי, בדרך כלל בתי השחיב בהזעת יתר
  4מתוך   1בערך כאשר נה קה הראשוזריחר החודשים לא 7.5ך כלל רבד  נמשכתבממוצע ההשפעה 

   עה לאחר שנה.יש את ההשפרגדיין יעטופלים מ
 
שיפור  ב תבחיןך כלל בדר ,"(מטי זעףק" ) רבימ וט מצחם בקימייים בין הגבות הנראאנכ קמטיםב

פעת זרקה. הששבועות לאחר הה 6עד  5 תיראה ימליתהמקסך שבוע לאחר הטיפול, ההשפעה תו
  12-ות מעבר לת חוזרהזרקו של היעילות והבטיחות הזרקה.הם לאחר דשיחו 4 עדנראתה  הטיפול

 חודשים לא נבדקו. 
 
שיפור  ב תבחין, בדרך כלל ירבמ נראים בחיוךיניים העה  אים מפינותוצהיבצורת מניפה  םקמטיב

 זרקה.ממוצע לאחר ההחודשים ב 4הטיפול נראתה למשך  פעתתוך שבוע לאחר הטיפול. הש
 נבדקו.א חודשים ל 12-זרות מעבר לחוזרקות ל הות שלות והבטיחהיעי
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.  ר הטיפולך שבוע לאחותר בשיפו ןתבחיכלל  בדרך ,רביתמראים בהרמת גבות מצח הנב יםבקמט

יחות של הזרקות הבטהיעילות ו חודשים בממוצע לאחר ההזרקה. 4נראתה למשך טיפול השפעת ה
 נבדקו.חודשים לא  12-עבר לחוזרות מ

 
 ותר ה ין גבוינומ ותבטע קיבלת אם

 
זרקה. במקרה ההחר מספר ימים לא במשךלא יופיעו  בוטוקסשל  ה מדיון גבוינמסימנים של ש תכןיי

תחת להשאיר אותך עשוי שתכן ייאשר  ופא לפנות לרעליך  ,בוטוקסרקת בטעות  הז או בלעתש
 מספר שבועות. משךלהשגחה 

.  דית לרופאות מיילפנ עליךו הבאים ניםתסמיאחד מהכל  תחווהש תכןייבלת יותר מדי בוטוקס, יאם ק
 ללכת לבית החולים:ט אם עליך הרופא יחלי

 ;הום ההזרקמקמקומית או מרוחקת מ ותיהם אשר יכולה לחולשת שרירי •

 ;שיתוק שרירים עקבמה, בליעה או דיבור קשיים בנשי •

 ת(יאום בריאות )זיהוום לדלקת רלגר ואשר עלולים  לריאות והגיעאשר בטעות  וזלנו מזון א •
 ;ריריםיתוק שש עקב

 ;יה כפולהיים, ראיצניחת עפעפ •

 . חולשה כללית •
 

 . ברוקח א אוברופהיוועץ , רופה זו בתוש ימש בנוגע לות נוספאם יש לך שאלות 
 

רכב משקפיים  ה לוקח תרופה. האתש  פעם בכלוית והמנה טול תרופות בחושך! בדוק התוליאין 
 .אם הינך זקוק להם

 

 ות לוואי תופע  .4
 

חלק מהמשתמשים. אל תיבהל ות לוואי בום לתופעעלול לגר קסבוטוב השימושתרופה,  כלבכמו 
 הן. אחת מבול מאף תסלא שתכן יי לוואי. ה מת תופעותא רשילמקר

 
נמשכות פרק  כלל    הן בדרך .  קהכלל תוך מספר ימים ממועד ההזר  בדרך  לוואי מתרחשות  תופעות
 לה מזה.אף למע ם ים נדירימקר בו םמספר חודשי ות להימשךעלול הן אך זמן קצר

 
נכיים בין  אקמטים  ר  ו עבבוטוקס  זרקת  לאחר העלול לחוות תופעות לוואי  מטופלים    4מתוך    1  בערך

קימוטראינ  אשר  גבותה בעת  מ  ם  )" מצח  זעף"(קמרבי  בערך  טי  עלולים  8%.  לחוות    מהמטופלים 
לו בוטוקס  ואי  תופעות  נראים ה  ייםנהעי  נותפימאים  היוצמניפה  בצורת    טיםקמ  עבורלאחר הזרקת 

מ חיוך  עם/ללא  ירבבעת  ב  יחד  הגבותאנכיים    טיםקמטיפול  קימוט  ב  איםהנר  בין  ממעת    . רביצח 
תופים  מהמטופל  20%רך  עב לחוות  בוטוקס  עלולים  הזרקת  לאחר  לוואי  במצח  עבור  עות  קמטים 
  קימוט  תעים בהנרא  הגבותנכיים בין  בקמטים א  טיפולהעם    יחדבית  רמ  ים בעת הרמת גבותנראה

ם קמטים  ע  חד י  טיפול בקמטי מצחכאשר    לולים לחוות תופעות לוואימהמטופלים ע  14%בערך   .חמצ
 רבי. מפינות העיניים הנראים בעת חיוך מ יםהיוצאצורת מניפה ים בקמטב עם טיפול ב למשו כייםנא
 

 ניהם.הזרקה או שת טיפול, טכניקל ותלהיות קשור ותלוואי אלה יכולפעות תו
הניחצ לטכניקת , אשר עלפעףעת  להיות קשורה  עם פעולת הרפיית  ,  הזרקה  ולה  עולה בקנה אחד 

 ל בוטוקסמית ששריר מקו
 

 ם:  ואית במקרים הבאירפ עזרהקבלת  ללרופא ויד פנה מ

  .בוטוקס לת זריקתאחרי קב דיבורו א בליעה, קשיי נשימה אם אתה חש  •
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חש   • אתה  בעובאם  אלרגית  )סרפדת(תגובה  נלכו  ותחנפי  ,ר  , גרוןהאו  נים  פהשל  ות  פיחל 
 . קוצר נשימהו  תחושת עילפון, בנשימה() צפצופים

 
, במיוחד  ם מינונים גבוהיםקייזרשר מכאסמוכים אפשרית  ים הלשריר  ןוקסיטום  נליוזיה של בוטודיפ

 בהזרקות לצוואר.
 

תהכמצופ בכל  הזה  של  שתחושיירקה,  ליך  ועצריבה/כאב/  תכן  להעקצוץ,  נפיחיפולולים    ו/או ות  ע 
 אם אתה מודאג מכך.רופא שוחח עם ה יקה.לזרשורים פי דם הקשט

 
 רות הופעתן: תדי הבאות, על פי  ריותסווגות לקטגומלוואי תופעות ה

  המעשר  משתמש אחדיותר מ ופעות שמופיעות בת  (very common)ת מאודשכיחו

   100מתוך משתמשים  1-10תופעות שמופיעות ב  (common) יחותכש

 1000מתוך משים משת 1-10שמופיעות ב עות תופ (uncommon) יחותשכלא 

 10000מתוך שתמשים מ 1-10ופיעות ב מופעות שת (rare) נדירות

   10,000מתוך  תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד (very rare) דנדירות מאו

 
ואי, לו  ופעתיעה ת הופם  א.  סבוטוק  בו הוזרקבגוף    בהתאם לאזורפעות לוואי  מות של תוירש  לןלה
יך  עלבעלון,    וינהצ  ואי שלא פעת לורה, או כאשר אתה סובל מתומתופעות הלוואי מחמי  אחת  אם

  .או הרוקח פאולהתייעץ עם הר
 

 שיתוק מוחין   עםילדים לים ות ברגליזריק
 

 יים.אוזנום ביהזי, ויראל זיהום שכיחות מאוד

רירים,  ת שים, חולשרירבי שה, כאפריח  ,שהווסר תחישנוניות, בעיות הליכה, ח שכיחות
בישלאי  אצבעות,  בוידיים  בכגון  פיים  גה  בקצוות  כאב שתןטה    )דליפת   מתן 

 חולשה, נפילה.תחושת ההזרקה,  מקוםבא טובה, כאב ל תן(, תחושה כלליתש

 
ספונטני  מקרים  הקשורמו של    נדירים ם  ידווחו  משאיפהלתים  ילע  ות  ריאות   דלקת 

(aspiration pneumonia ) ל בבוטוקס., לאחר טיפורחמווק מוחין יתש עםם לדיבי 
 

  שבץ שעברו מטופליםב כף היד וביד רקפמבזריקות 
 

שריר חותכיש חבורוגבמ  יםמתח  ודימום  ר,  אדומים  ות  לכתמים  הגורמים  לעור  מתחת 
(ecchymosis    אוpurpuraכ ובאצבב  אבים(,  כאב  יד  שרירים,  חולשת  עות, 
 ההזרקה. וםמקצריבה ב אומום דית, שפע ינמיסתחום, זרקה, הה מקוםב

נדודי   שכיחות לא תחדיכאון,  ירידת  בעור, שושינה,  חוסר  ה  ראש,  חוסר ת  כאב  חושה, 
בתנדינקואור איבוציה  סחרחורתועות,  תחושת  זיכרון,  , (ורטיגו)  סחרוראו    ד 

  ילפון, ערמת לסחרחורת, תחושת עילפון או  הגו  מידהע לימה  בקם  ד  ירידת לחץ
תח וח  ,בחילה בעהפביב  ס  ושהסר  דלקת  פריחה,    )דרמטיטיס(,  ור ה,  גירוד, 

אכאבי בם  דלקת  כ  ,מפרקיםו  רחולשה  כאבים,    מקום ב  מוגברתשות  גיללית, 
תהה כלליתזרקה,  נפיחות    חושה  טובה,  הבלא  או    ידייםבכגון    גפייםקצוות 

 ם.  גליירב

 לתך.למחגם ורות ששכיחות אלו יכולות להיות ק לאפעות ומתלק ח
 
 שבץ  שעברו פליםמטובובכף הרגל  רסולקב ותקריז
 

  חולשת שרירים,   ,ריריםאבי שכנוקשות או  ,  םמפרקיאו דלקת ב ם  כאביפריחה,   חותישכ
  . נפילה, רגלייםבאו  ידיים ן בגוכ גפייםוות הקצביחות נפ
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 ה פזיללל וכ זריקות בעפעף ובפנים

 

 . הפרעה בתנועתיות העין, ףעפעהצניחת  אודשכיחות מ

רה בסגי  יקושת העין(,  קדמ  סה אתכה המופשקה  שכבהקרנית )הבנקודתי    נזק שכיחות
ורות  בח, שטף דמעות,  רוי בעין, רגישות לאור, גיעינייםביובש    של העין,  מלאה

 ות בפנים. , גירוי בעור, נפיחמתחת לעור

בצד אחד של הפנים, דלקת   יםשרירצניחת    ים,שרירי הפנב  ורת, חולשהרחסח שכיחות לא
  ם פיישל העפע גחרי סיבוב  ין(,העת מדאת קבה השקופה המכסה כבקרנית )הש

והחוצהפנימ ברור  כפולה,ראייה    ,ה  לראות  ראייה  קושי  פריחה,   מטושטשת,, 
 .שוןאיהרחבה של הל לובן העין, גלגל העין, ניקוב שם מאחורי דימו , תעייפו

 . ם מתחת לעפעפיים ובקדמת העיןדימו ,ףעפע נפיחות ב ותנדיר

לקרני   דנדירות מאו נזק  )הכיב,  אתהמכס  השקופה  בהכשת  העין(,  ה  תל  קדמת  עיני  חץ  וך 
 גבוה.

 
 ף בצוואר ובכת  זריקות

 

 . , כאביםריריםש בליעה, חולשתבשי קו ודשכיחות מא

דגדוג או  ,  אב גרוןכ,  ום, שיעולסתף נוזל או  אף )ריניטיס(, אתוך הרוי בגינפיחות ו  שכיחות
  עור, ושה בח דת תריי  ,(ויות)התכווצ  ים מוגבר רמתח שריבגרון, סחרחורת,    רוי גי

כישנוניות ב  אב,  יובש  בחילהראש,  ששנוק,  פה,  כאבי  או  הרגשות  ת רירים, 
  טובה.כללית לא  חושהת תסמיני שפעת, שה,חול

 ם בקול.י יימה, שינונש, קוצר פעףעראייה כפולה, חום, צניחת   ותשכיח לא

 
 ית כרוננה ריגסובלים ממופלים הטש ובצוואר לטיפול בכאב ראש במזריקות ברא

 

העפעף,   י הפנים, צניחתחולשה בשריר  ,והחמרה של מיגרנה  נהיגרמב ראש,  כא תשכיחו
בצגירוד,  ה,  פריח ככאב  שריריםוואר,  שרירים שרירים  עוויתות ,  אבי  נוקשות   , ,

 .ההזרקה  מקוםירים, כאב בשר תים, חולשמתח בשריר

 . כאב בעור, כאב בלסתשי בבליעה, קו שכיחות אל

 
 ן שלפוחית השת  של יתרפעילות  עקב פת שתןיבדלפול לטי לפוחית השתןבדופן ש  זריקות

 

 זרקה*.תן לאחר ההן מתן שאב בזמהשתן, ככי בדר זיהום   דשכיחות מאו

 ,(צירת שתןאאת שלפוחית השתן )ן  יכולת לרוקתן, חוסר  בש  יםימצאות חיידקה שכיחות
שלפ  לאריקון   של  במלא  שתן  במתן  תכיפות  השתן,  היומוחית  דם הלך  תאי  ם, 

 .ה**ר ההזרקלאח ם בשתןד ן,בשת ניםבל

 ההזרקה. לתם לפעוגקשורה  תזו יכולה להיו תופעת לוואי *
 לת ההזרקה.לפעו ורק שורה אךו קז  לוואיתופעת  **
 

ש זר בדופן  השת יקות  בלן  לפוחית  בעטיפול  עקב  שתן  בשלפוידליפת  הקש ית  וחת  ורות  השתן 
 הנפוצ טרשתלפגיעה בחוט השדרה או ל
 

 (. ןצירת שתאהשתן )את שלפוחית  לרוקן ולתסר יכ, חוי השתןבדרכ םהוזי ד  מאו שכיחות

ע  דינדו ותשכיח חולשינה,  לאח   שרירים,  עוויתות  ים,ירשרת  שצירות,  בשתן  ר דם 
שלפוחית   פן( בדוףיעסן לאחר ההזרקה*, בליטה )שתבזמן מתן    ההזרקה*, כאב

עייפות,  הש )הפרעה  בעיותתן,  ההליכה(בצור  בהליכה  בת גולתות  שראפ  ,ת 
או    וגברת, כאב ראש)כגון הזעה מהגוף    של  נשלטתלתי  פלקס בר עלייה פועם 
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   .הת(*, נפיליה אוטונומיסרפלקדיס) הזרקהה וך למועדבסמופק( בד

 .קהלפעולת ההזרם גרות שוק יכולות להיות  ללויחות השכת הלוואי החלק מתופעו *
 

 שחי בתי הזריקות להזעת יתר ב
 

 .קהזרהה  תראבאב כ חות מאוד  שכי

 ת השחי, ביאחרים ממקומות  ב, הזעה מוגברת  ושה, גלי חוםחוסר תחש,  ב ראכא תשכיחו
  כגון  גפייםקצוות הבאבים  כ  נשירת שיער, גוש מתחת לעור,    רוד,י, גיגחר ריח עור  

וב כאביבידיים  ותם,  אצבעות,  דימום נפ גובות  מוגברת   יחות,  ורגישות  צריבה  או 
 .ליתל, חולשה כההזרקום הקבמ

 . בעיה עם מפרקים ,ריריםשכאבי ת חולשה, שתחו, שת שריריםחול בחילה, חותיכשלא 

 
 אנכיים בין הגבות יםקמט לש מראה ב זמני קות לשיפורזרי

 

כאב בפנים,   מקומית,  ירים עור, חולשת שרב  ומיותדמאחת עפעף,  , צניכאבי ראש שכיחות
בעורח מתח  בחילה,  תחושה,  בנפי  , וסר  באכ,  הההזרק  מקוםחות   םמקוב 

 ההזרקה. מקום י בוגיר ר, מתחת לעו בלותההזרקה, ח

ח שכיחות לא דלקסח  רדה,זיהום,  בעפעףרחורת,  כאב  ת  ראייה   עין,ב,  בראייה,  הפרעות 
יובש  מטושט לעיניי  , עפעף,  יםפנ)נפיחות  בפה,  שת,  לר,  (םמסביב  אור, גישות 

 . וםח חוסר כוח, פעת, ש נייתסמור יבש, התכווצות שריר, גירוד, ע

 
יחד    ולבטיפ  העיניים  פינותמ  היוצאיםבצורת מניפה    טיםבקממראה של  במני  לשיפור ז  ותזריק

 ן הגבותם ביאנכיי םקמטוטי אעם/לל

 *רקהההז מקוםב ומה )שטף דם(המט  שכיחות

ב יד   ,ףבעפענפיחות    תחוכישלא  ב,  *ההזרקה  מקוםמום  או *ההזרקה  מקוםכאב  עקצוץ   ,
 רקהזהה מקוםשה בתחו רחוס

 .ההזרקה תפעולל  קשורות גם תוהיכולות ללה י ת לוואי אעומתופק חל*
 

ים בעת קימוט  כיים בין הגבות הנראאנ  קמטיםוח  מצב  קמטיםאה של  במרי  נת לשיפור זמזריקו 
 ניים  נות העיה היוצאים מפיפמני בצורת מטיםק  לאד עם/לל יחמצח בטיפו

 

ראש,   שכיחות בעור,  מת  ,1עפעף   צניחתכאבי  ב וחבלח   דם  שטף   ,*זרקההה  םמקות 
 .2חת גבהצני,*ההזרקה קוםמב ה(מהמטו)

  *רקהזהה מקוםכאב ב  חותשכילא 

 .קהההזר פעולתל  גם כולות להיות קשורותי וואי אלה ל*חלק מתופעות 
 לאחר הטיפול.  ימים  9היה   צניחת העפעף לתחילתי נחציומן הזה -1
 ול. פיהטר חלא ם ימי 5היה  הגבה תצניח לתחילתיוני הזמן החצ -2
 
הבאהירשה נוספותתופעורת  מתא  מה  לוואי  בוט,  ואשהצב  מבכל  ,  ת  עבור  ת מתחיל  ס וקשדווחו 

   :שיווקו

 ;ונים מוזרקיםחלבלאו לסרום  , כולל תגובותאלרגית הבותג •

 ; בנשימה( )נפיחות מתחת לעור, קושי חמורהת לרגיגובה את •

 ;רהעמוקות של העושכבות השל נפיחות  •

 ;חהפרי •

 ;תסרפד •

 ;בוד תיאבוןאילה, יאכ ותעהפר •

 ; (brachial plexopathy) ק עיצבינז •

 ;ות בקול ובדיבור בעי •
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 ;הפנים שלרים בצד אחד  ת השריצניח •

 ;רי הפניםלשה של שריחו •

 ;בעור בתחושהידה יר •

 ;יריםשרשת חול •

 ; יה גרביס(תנם )מיאסחלה כרונית המשפיעה על השרירימ •

 ;ףהכתבהזזת הזרוע ו קושי •

 ;השר תחוחוס •

 ;השדרהם בעמוד יחילחולשה המת או חושהת רחוס ,בכא •

 ;תעלפותעוויתות והתקפי ה •

 ;עיניעלייה בלחץ  •

 העין;  שלבסגירה מלאה קושי  •

 ; (strabismus) להפזי •

 ; גבה /  עףעפת צניח •
 ;תושטשמטיה ראי •

 ;י לראות ברורושק •

 ;ירידה בשמיעה •

 ;עשים באוזןר •

 );וטיגור) סחרורסחרחורת או  הרגשת •

 ;בל קףהת וללכב ליות בבע •

 ; (קיאאו  , רוקהישתי, מזוןשל משאיפה אקראית  ות הנובעתדלקת ריאפה )יאות משאית רדלק •

 ;קוצר נשימה •

 ;תינשימכשל נשימתי ו/או  וי דיכעיות נשימה, ב •

 ;כאב בטן •

 ;ותצירול, עלשש •

 ;יובש בפה •

 ;קושי בבליעה •

 ;, הקאהבחילה •

 ;ערנשירת שי •

 ;גירוד •

 שקשיים(;וק יםיבש  ים,ב, עמיםואזיס )אדיי פסור ידמו עור כתמי  •

 ;תמים אדומיםעם כעורית ם של פריחה ם שונייסוג •

 ;הזעת יתר •

 ;גבותת ריסים/שירנ •

 ; שריריםדלדול  •

 ;יר המוזרקשרה תהצטמקו ,לשריר המוזרק צביתע הולכהים, איבוד שריר כאבי •

 ;הרגשת חולי •

 ;ית לא טובהלכל חושהת •

 ; חום •

 ;(יןביב לעהזרקות מסל הקשורהשה )יבעין  •
 ;ים בלתי רצוניותירשר יותתכווצוריר/השב תימ מקו תויוע •

 .עפעףשל הנפיחות  •
 

הופ תופעת  אם  אחליעה  אם  מתופעו וואי,  הלת  מחמירה  ת  כוואי  מאו  סובל  אתה  תופעת  אשר 
 התייעץ עם הרופא. ליך לע  ינה בעלון,וואי שלא צול
 

   עות לוואיפתווח על דיו
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 לוואי  תופעות לע ח יווד"  רהקישו על החיצל תצעומבא אותהברי רדלמש לוואי תותופע על לדווח יתןנ
 המפנה (www.health.gov.il) ותהבריא משרד ראת של הבית בדף שנמצא "תרופתי טיפול עקב

 : לקישור סהכני י"ע או ,וואיל תופעות על לדיווח המקוון לטופס
lv.io.glthahects.ideeffehttps://s/ 

 

 ? התרופה ת א חסן לא  ךאי  .5
 
דם  י  הישגייתם וה רא שדלר מחוץ במקום סגו רת יש לשמורמנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אח •

 רופא. הת ממפורשגרום להקאה ללא הוראה  אל ת. תמנע הרעלהועל ידי כך  תינוקותשל ילדים ו/או 

יך תאר .י האריזהבל געע ופימה exp. date))ריך התפוגה אהשתמש בתרופה אחרי תלאין  •
 . ן של אותו חודשוגה מתייחס ליום האחרותפה

 
 . 5ºCהנמוכה ממינוס  פרטורהבטמקפיא מבאו  2ºC-8ºC טורה שלרפן במקרר בטמאחס •

 

  24יתן לשמרה עד נעם זאת  דאופן מיידי. יח ש בה בתמהשה, מומלץ לת התמיס לאחר הכנ •
  . (2ºC-8ºCבמקרר ) כנתהשעות ממועד ה

 

 ף נוסע מיד  .6

 ם בלתי פעילים: פה מכילה גם חומרי רו ל התהפעיחומר לנוסף ב

Sodium chloride, human albumin 
אבקה לבנה ו  בו  בוקון אחדמכילה בק  כל אריזה של בוטוקס :האריזה  וכןומה ת  ההתרופ  צד נראיתכי

   ת השקוף.ין הזכוכקבוקובקושי לראותה בתחתית  תאשר עשוי להיו ,דקה

 : תוובת כו ןיצר ם הש 
 .אירלנד יו,מחוז מא וספורט,ו ,לנד איר פרמצוטיקלסגן ראל

 : וכתובתו בעל הרישום
 . התח תקוופ  ,32 רחוב שחם, "מישראל בעגן אלר

 ריאות הבחיות משרד  בהתאם להנ  03.2022 תאריך נערך ב

 : ופה ררישום התפר מס
 33-32005-145 :50בוטוקס 

 27328-057-68 : 100וטוקס ב
 149-45-33538   :200וטוקס ב
 
י שני בנלדת ה מיועפל אף זאת, התרועלון זה נוסח בלשון זכר. ע הריאק לת הם הפשטות ולהקשל

 .המינים
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