
 6198  –תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו  לפי עלון לצרכן 
 מרשם רופא בלבד  התרופה משווקת על פי 
 

 גמ"   25אבניר -ויה
 מ"ג  50אבניר -ויה
 מ"ג  100אבניר -ויה

 יעה לבל פילם בציפוי טבליות
 

 כילה: כל טבליה מ
 מ"ג  100מ"ג,  50מ"ג,  25דנפיל( ל סילדנפיל ציטראט )אקוויולנטי לסי

Sildenafil Citrate (Equivalent to Sildenafil) 25 mg, 50 mg, 100 mg 
  

 . "מידע נוסף"   6 בפרק ראה  : בתכשירואלרגנים  חומרים בלתי פעילים
 

אם יש    .י על התרופהעלון זה מכיל מידע תמצית  פה. ן עד סופו בטרם תשתמש בתרוקרא בעיון את העלו
 אל הרוקח.  פנה אל הרופא או  לך שאלות נוספות, 

נראה לך כי  ק להם אפילו אם היא עלולה להזי  .. אל תעביר אותה לאחרים עבורך לטיפול   ו נרשמה ה זפתרו
   .ים אינה מיועדת לנשו 18ל גיל  מיועדת למבוגרים מע זו תרופה   .מצבם הרפואי דומה

 
 למה מיועדת התרופה?  .1

 .קפה הפרעות בז -  באין אונות   פוללטי
 

 : קבוצה תרפויטית 
 פור זרימת הדם לאיבר המין בעת גירוי מיני. שיל י כך יד   להרחבת כלי דם ועל  ורם , גPDE5מעכב לאנזים 

 
 ני השימוש בתרופה פל .2

 אין להשתמש בתרופה אם: 

 רופהר מכילה הת הנוספים אש אחד מהמרכיבים או לכל  י( לחומר הפעיל אתה רגיש )אלרג •
 . ( 6)ראה פרק 

ניטריק   רמיום אורגניים או תטריטים, נירגנייראטים אויף ניטופן רצירוגין או באנוטל לס אתה •
  , בתעוקת חזה  לטיפולתרופות מסוימות   שהיא )כגון   צורהבכל  ניטריט,  אמיל  , כגוןאוקסיד 

 (. אנגינה פקטוריס

  ריאוסיגואט  )כגון  guanylate cyclaseמשפעלי האנזים נוטל במקביל תרופה מקבוצת  אתה •
riociguatתי ריאחץ דם ( לטיפול ביתר ל . 

 . ותחמור או מחלת לב ד מחלת כב סובל מ אתה •

 . נמוך לחץ דם ל מ סוב   אתהרונה עברת שבץ או התקף לב או אם  חלא •

 Retinitisצבענית דלקת רשתית   )כגון  נדירה מסוימתתורשתית   ממחלת עיניים סובל   אתה •
Pigmentosa ) . 

 Non-arteritic anterior ischemic opticיה מסוגדן ראיר מאובסבלת בעב או  סובל  אתה •
neuropathy (NAION)  . 

 

 
 בתרופה  לשימוש  הנוגעות  מיוחדות   אזהרות

 אם:   ופאאבניר ספר לר-ויהתכשיר לפני השימוש ב 

, מיאלומה נפוצה  (מחלה של תאי דם אדומים  , Sickle cell anemia)  אנמיה חרמשיתמל סובאתה  •
(Multiple myeloma,   או העצם מח סרטן של ) (תאי הדם )סרטן ב   מיהלוק . 

 . הפין(  וני )עקמתפייר  )בפין( או ממחלתממחלה או עיוות באיבר המין הזכרי  בל סו אתה •

 .מין יחסי  בקיום שכרוך  הנוסף בעומס  לעמוד  יכול   ליבך  אם  יבדוק הרופא , בליבך  מבעיות סובל אתה  •

 . היית דימומים כגון המופיליאו מבעמכיב קיבה )אולקוס( ר סובל או סבלת בעב  אתה •

 מיידית. א נה לרופהטיפול ופ הפסק את  ראייה או איבוד ראייה; מית ב תאוחווה ירידה פאתה  •

   . (זקפהפגיעה ב )אם אינך סובל מאין אונות   את התרופהחת אין לק •

 . אישהאת אם   את התרופהאין לקחת  •
 



 כבד  או  כליה לי חו
 .עבורך   תריו  נמוך  מינון  על   טיחלי ופאשהר  ייתכן, כבד או  כליה ממחלת סובל  האת אם

 
 ומתבגרים  ילדים 

 . 18 לגיל מתחת  לשימוש מיועדת  אינה פהרוהת
 

 ומעקב  בדיקות
  ו ל  מתאים שהטיפול  לוודא   מנת על,  מקיפה עבור בדיקה רפואיתטרם נטילת התרופה חייב המטופל ל

  וימתסמ ברמה  כרוכה מה כשלעצ ית מינ פעילות  גם שכן , (דם  וכלי   לב)  ותרי קרדיווסקול  מבעיות סובל וושאינ
 .ללב  מאמץ של

 
   תרופתיות  ןיב  תגובות

ל  המטפל כי נט לצוות הרפואי  וח מיידית לדו  חייב, רפואי כלשהויר ונזקק לטיפול אבנ-אדם שנטל ויה 
 אחרים. ם  או במרחיבי כלי ד יינתן לו טיפול בניטראטים בו תרופה זו כדי למנוע מצב  

 
  על כךר  ספ , התזונ רשם ותוספי  רופות ללא מ חרות כולל תות א תרופ ,נה לאחרוקחת או ל  אם אתה לוקח

   אם אתה לוקח:   רוקחאו ה שלך ידע את הרופא  במיוחד יש לי , או לרוקח  לרופא 
  זה חב בכאב   לטיפול  המיועדות תרופות עם  בייחוד, להזיק  ה לולע   אחרות תרופות ם ע בשילוב  ניר אב-ויה

  כי  וקח ר ה אוהאחות  ,הרופא  את  לעדכן   עליך,  י וארפ ום חיר  מצב  של   רהבמק. (פקטוריס אנגינה , חזה וקת עת)
  הרופא אם  אלא  אחרות תרופות  עם  ילובשב  בנירא -יה ותכשיר ב להשתמש   אין .לקחת  ומתי  אבניר -ויה חת לק

 .יכול אתה  כי  לך ההור
 
 אות: בפות התה נוטל את התרואבניר אם א -ויהתכשיר ין להשתמש בא

  לגרום   לול ע  אלו  סוגיםמ תרופות עם  בלוששי  מאחר  , םראטי ניט פן רציףנוטל לסירוגין או באו אתה •
  כלל בדרך  המשמשות זה מסוג  ות ופתר קחו ל  אתה  אם  הרופא עם  היוועץ   . הדם בלחץ מסוכנת רידהיל

 (. בחזה  כאב, פקטוריס  אנגינה)  חזה עוקת תב  לטיפול

לגרום    לולא ע ב זה אף הומאחר ששילו  סיד כגון אמיל ניטריט, ריק אוקתרופות הנקראות תורמי ניט •
 הדם.  מסוכנת בלחץ דהלירי

אבניר  -השילוב עם ויה – ( קפהבז )פגיעה באין אונות   וללטיפ )מתן דרך הפה או מקומי( חרות  א רופות ת •
 סור.  א

השילוב עם   – בריאה  םדלטיפול בלחץ דם גבוה בכלי ה  – או תרופות אחרות ( riociguatגואט ) ריאוסי  •
 אבניר אסור. -ויה

 
   :נוספות  תרופות

   .יוטיקה(יצין )אנטיב יתרומאר  ד פטריות(, ל )נג וזבה(, קטוקונדת חומציות בקיהור סימטידין )ל •

ת להעלות  מכיוון שהן עלולו סקוינויר, ריטונויר(  ןכגופרוטאז ) HIVכבי מעיידס מסוג  יפול באות לט פותר •
 . א ירשום לך את המינון הנמוך ביותרשהרופתכן יי  . דםאבניר ב -יהו  את ריכוז

של בלוטת  ה  הגדלול באו לטיפלחץ דם   תריבלטיפול  )  אלפא כמו דוקסזוצין   תרופות מקבוצת חוסמי •
  של   לתחושה ום לגר  לעלו אבניר -ויה עם זו תרופה של   בשילו דם. בלחץ  דה  יריל  מחשש  –( ערמונית ה

  4 במהלך לקרות  עלול  לרוב  .מהר נעמדים  וא  םמתיישבישכ נמוך  דם  מלחץ  הנגרם , סחרחורת   או סחרור
 .רביות   הנמוך נון המי את  ך ל  ירשום  שהרופא ייתכן . אבניר -היו  נטילת  לאחר  שעות 

 
 מוש בתרופה ומזון יש

עלולה  התרופה   ת השפעת דה תחיללא ארוחה, אולם לאחר ארוחה כבאו ל עם    ת התרופהל או ניתן ליט •
 להתעכב. 

 
 הול כואל וצריכת  בתרופה  שימוש 

 א ל לץ פה מומ מהתרו תמקסימאלי תועלת  י לקבלקפה. בכדבהופעת ז  זמנית  להפריעת אלכוהול עלולה  יכצר
 ה. ני נטילת התרופלפ רבה לצרוך אלכוהול בכמות 

 
 ריון והנקה יה

 . לשימוש בנשיםתרופה זו אינה מיועדת 
 



 ת וושימוש במכונ נהיגה 
לתרופה לפני  יצד אתה מגיב ם לב כליך לשיע הראייה.  להשפיע עללגרום לסחרחורת ואבניר עלולה  -ויה
 ות. מכונ מפעילאתה נוהג או ש
 

 בים של התרופה יכ מידע חשוב על חלק מהמר
 : התרופה מכילה נתרן 

 . מ"ג  25 אבניר -ויה בטבליה של נתרן  מ"ג  0.79
 . מ"ג  50 אבניר -ויה בטבליה של נתרן  מ"ג  1.57
 . "ג מ  100אבניר -ויהבטבליה של נתרן  מ"ג  3.15

 
 בתרופה?   שתמשת  צדיכ .3

 תמיד בהתאם להוראות הרופא.  שתמש בתכשיר יש לה
 . בתכשיר השימוש  ואופן  בנוגע למינון  בטוח אינך  ם א הרוקח  או  הרופא  עם  לבדוק  עליך
קיום   כשעה לפני טבליה אחת  הוא בדרך כלל י הרופא בלבד. המינון המקובל  יד ל ע  וטיפול יקבע פן הואו וןינהמ

 מין. יחסי 
   . המנה המומלצת  ין לעבור על א  מטבליה אחת ביום.יותר  ולן ליטאי
  משתנה לעבוד להתחיל  פה לתרו  לוקח בו  הזמן  .בלבד   מיני יו גיר של   במצב פהזק  לקבל לך   תעזור אבניר -ויה
  להתחיל  יותר ארוך   זמן לתרופה לוקח  כי  שתגלה ייתכן .  שעה -שעה   כחצי לוקח   רך כלל ובד   לאדם  דםמא

 .כבדה  חהארו  עם  תנלקח אם  לעבוד 
 .הרוקח או  הרופא עם  התייעץ עבורך   מדי חזקה או  חלשה  התרופה כי  חש  אתה אם

     זמן יק מספ מעמד מחזיקה אינה שמתקבלת הזקפה אם  או קפהז  קבלל  לך   זרתוע אינה אבניר -ויהאם 
 .הרופא עם  התייעץ , מלאים  מין  יחסי  שלמת לה
 

 .  מיםמעט עם   בשלמותההתרופה  לבלוע את  יש  . וסעלל   או לחצות   ,לכתוש   אסור  :צורת הנטילה 
   

 לת בטעות מינון גבוה יותר אם נט 
זת  חולים והבא ארי יד לחדר מיון של בית פנה מ ,הופמן התר ד ל י  ו אם בטעות בלעמנת יתר אאם נטלת 

 . ובחומרתן הלוואי  בתופעות  מהחרפה שתסבול   ייתכן, יתר מינון נטלת  אם איתך. התרופה
 . את יעילות התרופה ותמעל ן אינמ"ג  100מעל  מנות

 
  נךהיים אם  פקשמ  הרכב תרופה.   נוטל הנךש  בכל פעם בדוק התווית והמנה  חושך! בן ליטול תרופות אי

 זקוק להם. 
 

 . ועץ ברופא או ברוקח , היות נוספות בנוגע לשימוש בתרופהאם יש לך שאלו
 

 תופעות לוואי  .4
משים. אל תיבהל  בחלק מהמשת  לוואי עלול לגרום לתופעות  אבניר -ויהתכשיר  בהשימוש  ,תרופהכל ב כמו

 חת מהן. תסבול מאף א לא שיתכן  י רשימת תופעות הלוואי. מקרא  ל
 .קצר מןז  ונמשכות  מתונות עד קלות  כלל  בדרך  הן אבניר -ויה ם ע בשימוש וחו שדו  וואיל ה ות תופע

  להשפיע   עשויה)   שכיחה  לא –תגובה אלרגית   של:  ת מיד לרופא במקרהלהפסיק את השימוש ולפנויש  •
או סחרחורת,    שום קושי לנבנשימה,   פתאומיים ם צפצופים  לליכו התסמינים  (; איש  100 מתוך  1 ד ע על 
 השפתיים או הגרון.  עפעפיים, הפנים,השל  פחותנתה

  יש,  מין  יחסי קיום לאחר  ו א  במהלך הקור זה אם  ; שכיח לא –ם יחסי מין חזה במהלך או לאחר קיו כאב •
 .החזה כאב ב לטיפול  יטראטים נ  ולליט  ןאי.  להירגע   ולנסות ישיבה  חצי וחתבתנ לשבת 

אם אתה חווה  ה(.  )שכיחות נדירפה  בתרוש ו מ יש דווחה לאחר   םכאבי זקפה ממושכת ולפעמים מלווה ב •
 יך לפנות לרופא מיידית.  ל , עשעות 4-זקפה הנמשכת יותר מ

יש לפנות  איש(,   1,000מתוך  1י להשפיע על עד נדיר )עשו – ירידה פתאומית בראייה או איבוד ראייה •
 . לרופא מיידית

והתנפחות של העור,  ף חריף ולי ק  ול עשויים לכל התסמינים  –( נדירה  תגובה עורית חריפה )שכיחות •
 .  ום חו  נייםין, סביב העיברי המ יאב שלפוחיות בפה, 

 (. נדירה  חותכי )ש פרכוסים  או התקפים   •
 



 ספות  תופעות לוואי נו
 : )איש   10 מתוך  1 -מ  יותר  על   להשפיע עשויות )  מאוד  ות שכיח אי וול  תופעות

 . כאב ראש 
 

 : )איש 10  וך מת  1 עד  על   להשפיע ויותעש) שכיחות  לוואי   תופעות
ת  יה, הפרעו י ראטשטוש  צבעים,  איית ר , באף גודש ,  ת, אדמומיות בפנים, הפרעות במערכת העיכול  וחרחורס

 (. העליון הגוף  בחלק   חום של ית ומפתא  תחושה)  י חום גלבחילה, , בראייה 
 

 : )איש  100מתוך  1 עד על להשפיע   עשויות) שכיחות   שאינן לוואי   תתופעו
עיניים    ייה, אהבזקי אור, בהירות רראיית  עיניים אדומות, רגישות לאור, יים,  ניע כאב ב/יגירו  , ההקאות, פריח

  בתחושת, ירידה  וניותשנכאב שרירים, י ,וך , לחץ דם נמיתר לחץ דם , ות ב מהירות או חזקדומעות, דפיקות ל
ימי באף  י הפנו פילקת בצד  , סומיםסינוסים גדושים או חיובש בפה,    באוזניים,ם , צלצולי )ורטיגו(   סחרור  ,מגע 

כוללים   תסמינים הוושט )-קיבה ריפלוקס  עליונה, בטן  כאב  , ודש באף(גו  התעטשויותצינון,  מינים כוללים תסה)
 . ת חום תחוש פיים, דימום מהאף,כאב בג, , נוכחות דם בשתןתחושת עייפותצרבת(, 

 
 : )איש   1,000 ך מתו  1 עד  על   להשפיע עשויות)  תנדירו  לוואי   תופעות

  זמנית ירידה  ,יעהמש  איבוד או  בשמיעה  פתאומית ירידה,  הלב  קצבב  הפרעות, לב ף קהת, ץבש  ,עילפון 
ה  יצד האחורי של העין, ראי מה דימום  ,בפה  תחושה חוסר  גרון,, הרגשת היצרות בבמח  לחלקים דם   בזרימת

או   ניםטקם  יחלקיק ית ראי , ין או בעפעףת בעכפולה, ירידה בחדות הראייה, תחושה לא רגילה בעין, נפיחו
העין, דימום מהפין, נוכחות דם בנוזל  לובן  בחבת אישונים, שינוי צבע  ראיית הילה סביב אורות, הר ודות, נק

 . תוך האף, עצבנות הזרע, יובש באף, נפיחות ב
 

   :השיווק   לאחר  שדווחו  נוספות לוואי   תופעות
  מהתופעות  בלוס  אשר גברים ה ל כ לא   אך, וב ר  .נדירות  עיתים ל  וחדו  פתאומי   תמוו, יציבה  לא חזה  תעוקת

  לשימוש   הללו תהתופעו בין ישיר  קשר   קיים  אם לקבוע ניתן  לא.  זו ה תרופ נטילת  לפני  לב מבעיות   סבלו  הללו 
 . תרופהב
 

  סובל מתופעת לוואי שלא ה או כאשר את  חמירה מאם אחת מתופעות הלוואי  ת לוואי,  תופע  הופיעה  אם
 .הרופא  יעץ עםלהתיבעלון, עליך   נהצוי
 
לוואי עקב  "דיווח על תופעות   ר ישוקדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על ה ל  תןינ

  קוון ( המפנה לטופס המwww.health.gov.ilמשרד הבריאות )תר טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של א
   health.gov.ils://sideeffectsphtt. :שור קיל   הסיכנ י" ע  וא  וואי ות ללדיווח על תופע 

 
  

 ? התרופה את   לאחסן  איך .5

של  וטווח ראייתם להישג ידם   ר מחוץבמקום סגופה אחרת יש לשמור ל תרותרופה זו וכ ! רעלהה מנע •
 הוראה מפורשת מהרופא.  ללא  אההקל ם אל תגרו  הרעלה.מנע ת ות ועל ידי כך ינוקת ילדים ו/או 

תאריך התפוגה   ה.אריזההמופיע על גבי   exp. date))  וגהפך התלהשתמש בתרופה אחרי תארי  אין  •
 חודש. ם האחרון של אותו מתייחס ליו

   חסון: תנאי א •
 . C°25 -מוכה מ הנאחסן בטמפרטורה 

 . אחסן באריזה המקורית 
 

 וסף נ  דע מי .6

 : םג  התרופה מכיל ה  יל הפע  ומר החנוסף על  •
Microcrystalline cellulose, dibasic calcium phosphate, croscarmellose sodium, magnesium 
stearate, polyvinilic alcohol, polyethylene glycol 3350, titanium dioxide, talc, indigo carmine 
aluminum lacquer  

 : זההארי תוכן  המ ו רופה הת   תנראי כיצד •
 "  -טבליה אליפטית כחולה המכילה בצידה האחד את ההטבעה " – ג "מ  25 אבניר -ויה
 לא הטבעהטבליה אליפטית כחולה ל –מ"ג  50אבניר -ויה
 " את ההטבעה "+ידה האחד ה המכילה בצלכחו  טבליה אליפטית –"ג מ  100אבניר -ויה

 מגש. על גבי אריזות יות טבל  8 -ו 4, 2התרופה מוגשת באריזות של  

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


 

 : ןאו והיב הרישום  עלב •
 . ל אישר , 4666101 פיתוח  הרצליה, 1 המלך דוד'  רח , מ"בע ביואבניר 

 

 : היצרן •
 פרד. בע"מ, מדריד, ס  רמצאוטיקהטכנימד אספניה אינדסטריה פ

 

 : ותריאהב במשרד   ממלכתיה  רופות הת בפנקס ה פ התרו  רישום ימספר •
  33416 70 147 -   מ"ג  25אבניר -ויה

   33414 71 147 - מ"ג  50אבניר -יהו
  33415 72 147- מ"ג  100יר נבא -ויה

 
 . ריאות בהתאם להנחיות משרד הב  2021בנובמבר  נערך  


