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  1986 -(תכשירים) התשמ"ו  עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 

  רופא בלבד על פי מרשםקת רופה זו משוו ת
  
 

 ®סאקסנדה
 מוש לשי  מוכןעט ב להזרקה  תמיסה

 liraglutide 6 mg/ml     מ"ג/מ"ל 6 לירגלוטיידחומר פעיל: 
"  התרופה לשמהמרכיבים ק מידע חשוב על חל"  2סעיף  הרא בתכשיר:  ואלרגניים חומרים בלתי פעילים

  .”מידע נוסף“ – 6סעיף ו
 
 על התרופה.   זה מכיל מידע תמציתי וןעלתמש בתרופה. רם תש בט ופו ן עד סעלוון את הבעי אקר

  ופא או אל הרוקח. וספות, פנה אל הרות נלך שאלאם יש 
 
   נראה לך םו אאפיל היא עלולה להזיק להם,רך. אל תעביר אותה לאחרים. עבו פוללטינרשמה  וזתרופה 

 . הרפואי דומהמצבם  כי
 

 ?הרופתת הד מיועלמה  .1
  :אשר ומעלה 18יל ג מבמבוגרים ת ת גופניולופעיביחד עם דיאטה  הורדה במשקלת למשמש סאקסנדה

 ) או האו יותר (השמנ 2מטרק"ג/ 30שלהם הוא   BMI-ה •
 לעודףת הקשורות וסובלים מבעיות בריאותי ה ,(משקל עודף) 2מטרק"ג/ 30- ל 27-משלהם הוא   BMI-ה •

ית נכבתו   ושנכשלו בעבר  )םם בדומני ש שלריגות חות מר ,דםלחץ  משקל (כגון סוכרת, יתר
 . קלרדת משהול  התערבותית

BMI  ביחס לגובה (מדד מסת הגוף) הוא מדד למשקל  .  
 

ות ת לפחרדמ"ג/יום אם לא הו 3.0טיפול במינון  שבועות של 12לאחר  סאקסנדהמוש ב את השייק  להפס עליך
  ול.הטיפך  י המשנפל ךלש אעם הרופהתייעץ  גוף הראשוני.ה ממשקל  5%

  
 12גיל מבמתבגרים  לניהול משקל  נה בריאה ופעילות גופנית מוגברתבנוסף לתזו קסנדהאתן להשתמש בסינ

  :הסובלים מומעלה 
 ) די רופא)י-מאובחן עלהשמנה 
  ק"ג 60משקל גופם מעל 

  
ן  שבועות טיפול במינו  12אחרי  BMI -מה 4%בדת לפחות יקסנדה רק אם אאעליך להמשיך ולהשתמש בס 

  . התייעץ עם הרופא לפני שתמשיך. )3יף ענסבלת (ראה סההמקסימלית או המנה  םיו/"גמ 3.0
  

 .)GLP-1( 1-לפפטיד דמוי גלוקגוןים גלואנוכרת, : תרופות לטיפול בסתיפויטקבוצה תר 
 

להורמון טבעי  יד. היא דומהיגלוטהפעיל לירהמכילה את החומר  קללהורדה במשהיא תרופה  סאקסנדה
ם לטניל קולת עפוע ה דנסאקסחה. מהמעיים לאחר ארו שתחרר מ ה )GLP-1( 1-וקגוןלוי גפפטיד דמ נקראה

אכול  לעזור לך לופחות רעב. השפעה זו עשויה  תחושת מלאותהרגיש מת לך ל, וגורבון אים בתשולטי במוח ה
 .לרדת במשקל הגוף שלךפחות מזון ו

 
  ה ופעילות גופנית אטדי

 . הדסאקסנב שזאת כל עוד אתה משתמ  תוכנית ל ים. הקפד ענאימוותוכנית   דיאטהלך  עיקבהרופא 
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 רופהמוש בתני השיפל .2
   :םפה אאין להשתמש בתרו

  
 תרופהה כילהשר מ א וספיםאו לכל אחד מהמרכיבים הנ לירגלוטיידל )אלרגי(  רגיש תהא 

  .)""מידע נוסף 6סעיף המפורטים ב (
 

  ש בתרופה אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימו
 או האחות, הרוקח שלך , שוחח עם הרופאסאקסנדהשימוש ב הילת לפני תח.   
 לב חמורה.   אתה סובל מאי ספיקת אם ץ מומל  ואינפה תרו וש בהשימ  
 אינה מומלצת אם אתה  תרופה. הומעלה 75ני בשימוש בתרופה זאת במטופלים ב עטמויון יסם נקיי

  .תריואו  75ל בגי
 אם עם הרופא   התייעץיות. בלים מבעיות בכלפלים הסווטבמ  זאתוש בתרופה מקיים ניסיון מועט בשי

  . ה מטופל בדיאליזהם אתאו א תולימחלת כאתה סובל מ
 אם  עם הרופא  התייעץאת במטופלים הסובלים מבעיות בכבד. ז פהרובת  מושבשיעט סיון מוקיים ני

  . אתה סובל מבעיות בכבד
  ב  לעיכויות חמורות בקיבה או במעיים, הגורמות  ה סובל מבעתמומלצת אם א אינה תרופה זו

  .תמעי דלקתיובל ממחלת או אם אתה ס פרזיס)המכונה גם גסטרו קיבהתוק  יש(ת הקיבה רוקנובהת
  

   עם סוכרת םיאנש
  כתחליף לאינסולין. סאקסנדה, אין להשתמש בסוכרתיאם אתה 

  
  בלבלבדלקת 

  . בעברמחלה כזאת מחלה בלבלב או אם סבלת סובל ממתה א  אם שוחח עם הרופא שלך
  

  המרה ם בכיס דלקת בכיס המרה ואבני
לדלקת בכיס המרה.  ךמכה א מרה וכתוצנים בכיס האבהופעת יה בסיכון לקל במידה ניכרת, תהבמש  דרתאם 

ם  לרוב כאבי ,יונההעל  בבטן חריפיםים  אם אתה סובל מכאבופנה מיד לרופא  סאקסנדההפסק את השימוש ב
  .4ף סעיאה  ר .ןכתף ימילגב או יקרין גם לייתכן שהכאב  .בצד ימין מתחת לצלעות וחדחזקים במי המסוג ז

  
  
 

  לוטת התריס בבמחלה 
בבלוטת התריס   )יםקשריות (גושלרבות  , יסרתה וטת בבל הלממח ובל תה סאם א  לךהתייעץ עם הרופא ש

  . והגדלה של בלוטת התריס
  

  קצב לב
ודע לפעימות הלב שלך) או אם אתה  ה מאת מצב בו ,פלפיטציותדפיקות לב ( ש לךאם י  שלך ופאשוחח עם הר

   .סאקסנדההטיפול ב הלךבמ , החונר בזמן ממרגיש שקצב הלב שלך מהי 
  
  ות שתייבם והבדן נוזליוא

הקאות ויות לנבוע מבחילות,  תתייבש. תופעות אלה עש אום ייתכן שתאבד נוזלי  סאקסנדהבתחילת הטיפול ב
ם  ע חחו ש חששאו על ידי שתיית כמויות גדולות של נוזלים. בכל שאלה ת מהתייבשולהימנע וב שלשול. חשו

  . 4יף ראה סעות. חאו הח ארוק , ה  ופאהר
 

  תבגרים מים וילד
לא של התרופה והבטיחות  השפעותה שוון  , מכי12מתחת לגיל   מתבגריםבוילדים בזו  תרופה להשתמש ב ןאי

 . בקבוצת הגיל הזאתנבדקו 
 

 בין תרופתיות   בותתגו
  זונה, ספר עלספי תותו  מרשם לאל ופות תר וללרות כ ופות אחתר  ה,ונאחראם אתה לוקח, או אם לקחת ל

  :קחלו אתה אם במיוחד או לרוקח.כך לרופא 
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  או אם אתה  )מידאקלו גליבנון גלימפיריד א(כג "ה נילאוריאתרופות לטיפול בסוכרת הנקראות "סולפו •
ה) בעת השימוש בתרופות בדם (היפוגליקמי נמוכה  סוכר  מתמרל ובלס אתה עלול – וליןלוקח אינס

רמת  רופת הסוכרת שלך על מנת למנועת של המנהאת  יתאיםפא שהרותכן יי .סאקסנדה עםאלה 
מתאים את מנת אם אתה  .4ה סעיף בדם, רא  כהמו נ סוכררמת בדם. לסימני האזהרה של נמוכה סוכר 

 ר. ובות יותם קרלעיתי הסוכר בדם את לנטרך להמליץ ל  עשויפא הרו ,ך ל ש ןהאינסולי
 . )(נוגדי קרישהשלך   קרישת הדםפחתת לצורך הדרך הפה ות לקחנהת ו ופות אחרווארפארין או תר •

 של דמך.  השיקרה קק לבדיקות דם תכופות יותר לבחינת יכולתשתזד ייתכן
  

  היריון והנקה 
וע אם מכיוון שלא יד  כננת להרות,את הרה או מתן ש כיתש  הבוראת הרה, ס  אם סאקסנדהאל תשתמשי ב

  התינוק. עלולה להשפיע על סאקסנדה
  האם. לחלב  עוברת סאקסנדהמכיוון שלא ידוע אם ,  סאקסנדהב משתמשת  אם אתי ניקת אל
 

  ות מכונב שימוש ונהיגה 
רחורת חולים עלולים לחוש סחמה חלק נות.כומ הוג או להפעיליכולתך לנע על תשפי נדהקסא סלא סביר ש 

). אם אתה 'אילווות ע פ תו'אה סעיף טיפול (רלבעיקר בשלושת החודשים הראשונים  ,סאקסנדהילת בעת נט
אם אתה זקוק למידע  אופהרשוחח עם במכונות. שימוש יגה או ד בעת נהוחבמיהר  היזמרגיש סחרחורת, 

  .נוסף
  

  התרופה  לשכיבים מר מהמידע חשוב על חלק 
  ."נטולת נתרן" למעשההיא  מנה, כלומר   מ"ג) לכל 23נתרן ( מילימול 1-ממכילה פחות  תרופה זו

 

 ?ופהרתב שצד תשתמיכ .3
  
בנוגע  נך בטוחיהרוקח אם א וא א ופעם הרלבדוק ך ליע פא. רוה ותאר הולם תאבהתמיד  תרופהש להשתמש בי

 .תרופה למינון ואופן הטיפול ב
 
  .סאקסנדהבמשתמש התוכנית הזאת כל עוד אתה על יקבע לך דיאטה ותוכנית אימונים. הקפד  רופאה 
  

  :הוא כלל בדרך המקובל  המיון. בלבד פא והר ידי לע בעו קי הטיפול  ואופן המיון
  

  מבוגרים
 ות הראשונים שלהשבוע  שתחמהדרגתי במהלך  באופן   גדלת ולך תש, הכונמ המנב הטיפול שלך יתחיל 

  הטיפול. 
  למשך םובים ע "ג פמ 0.6 תהיההמנה ההתחלתית  סאקסנדהב לראשונה להשתמשתחיל  כאשר ת •

 שבוע אחד לפחות.
שתגיע למנה  דע ,מ"ג בכל שבוע   0.6-ב בדרך כלל ,שלך המנה את   דרגהבה להגדיל ינחה אותךהרופא  •

 ם ביום.מ"ג פע 3.0של  תהמומלצ
טבלה  י הל פעל עולפ  ךל יאמרל שבוע. בדרך כלל, כבליטול  יךעלש סאקסנדהה מנת ימהיאמר לך הרופא 
  ה: הבא

  

  ריק המנה שיש להז  שבוע 

  מ"ג פעם ביום  0.6  1שבוע 

  ביום  מ"ג פעם 1.2  2שבוע 

  מ"ג פעם ביום  1.8  3 ועבש

  ם מ"ג פעם ביו 2.4  4שבוע 

  ום פעם בי "גמ 3.0  והלאה  5ע שבו
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ך פול שלפת הטיקושת  דעזו משך להשתמש במנה ה ,גמ" 3.0 שלהמומלצת   למנה 5בשבוע  שתגיעאחרי 
   ך.ם. אין להגדיל את המנה מעבר לכתסתיי

  
  ר.באופן סדייעריך את הטיפול שלך פא הרו

  
  שנים) 12 ≥מתבגרים (
כמו במבוגרים (ראה  לוח זמנים של העלאת מינון  וייושם אות שנים 18-ות מחפועד  12מגיל רים עבור מתבג 
מנה הגעה ל (מנת אחזקה) או עד מ"ג  3.0.  יש להגדיל את המנה עד )עבור מבוגריםמעלה את הטבלה 

  מ"ג אינה מומלצת. 3.0 - מגבוהה . מנה יומית נסבלתהמקסימלית ה 
  

 .ה המומלצתהמנעל   רבו עאין ל
  

 קסנדה אבסאיך ומתי להשתמש 
 בעט.  השתמש ל צדו לך כיראי תאו האחו הרופא ונה, בפעם הראש בעטשימוש  לפני ה •
 מזון או משקה. ללא בכל שעה במהלך היום, עם או  סאקסנדהבש השתמאתה רשאי ל  •
 . ותרבי ה לךהנוח וםית האת שעבחר  –ך באותה השעה בכל יום ערב סאקסנדההשתמש ב  •
  

  ה מקום ההזרק 
  עורית).-תתזריקה מתחת לעור ( בהזרקהניתנת  סאקסנדה

הירך או החלק   של דמין (בטן), החלק הקמותל הש ימדקה קלהם הח רקהלהז ביותר  המקומות הטובים •
 העליון של הזרוע.

  שריר.אין להזריק לתוך וריד או  •
  . ןרכצהעלון ל מופיעות בסוף ימוש מפורטותות ש הורא

  
  עם סוכרת אנשים 

 ולפיקבל לטה משאת תרופות מינון להתאמות   יבצעא ופ ן שהר. ייתכיסוכרתאם אתה  לרופא על כך דווח 
  דם.ב  נמוכה רסוכ רמתת למנוע ל מנת, עכרבסו

 אינסולין).עם תרופות אחרות שאתה מזריק (לדוגמה  סאקסנדהאין לערבב  •
(כגון   GLP-1ן לות אגוניסטים לקולטת המכיחרואת ופרו תב עם ילובש קסנדהאסמש בלהשתאין  •

 יד).  ינטסיסליק או ידיאקסנט
 
  יותר   והגבן ות מינונטלת בטע םא
יד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא  ה מפנ עות בלע ילד מן התרופה,אם בט אור מנת יתלת נט אם

  :עלולות להתרחש תאובהת וי. התופעפוא יפול רלטשתזדקק ייתכן  .איתך התרופהאת אריזת 
 בחילה  •
 הקאות •
של סימני אזהרה ל )יחות"כשי וא ת לו"תופעו(  4יף עסה אאנא ריה). (היפוגליקמ כר נמוכה בדםוס רמת •

 . סוכר נמוכה בדםרמת 
  

  אם שכחת ליטול את התרופה 
את רק  , הזנהאת המח וקל ללכ  ה בדרךאת שבהשעות מהשעה  12 כך בתוךה ונזכרת ב מנאם שכחת  •

 זכר. ה נתשא  ערגב המנה
ה על המנדלג  ,נדהסאקסב שמלהשתמור  שעות מאז שהיית א 12-לעומת זאת, אם חלפו יותר מ •

 גילה. מנה הבאה שלך למחרת בשעה הראת ה והזרקשהוחמצה 
 ה. שהוחמצנה המ על מנת לפצות על שלמחרתהמנה ביום אין להשתמש במנה כפולה או להגדיל את  •

  פא. והר  ייד הומלץ עלי שול כפפימיד בטהתיש ל
  א.הרופ  ות עםהתייעצ ה ללאבתרופאם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול  גם
  

  אם אתה מפסיק את נטילת התרופה 
  אין להפסיק טיפול בסאקסנדה ללא התייעצות עם הרופא.

  
נך  ים אם הירכב משקפיתרופה. ה נוטל נךישה פעםל בכמנה  וה ויתשך! בדוק התותרופות בחואין ליטול 
  .חברוק או פאורהיוועץ ב ה זו, אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופ  זקוק להם.
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   וואית לועפות .4
  

ל תיבהל למקרא שים. אמהמשתמבחלק וואי עות לעלול לגרום לתופ סאקסנדהב  כמו בכל תרופה, השימוש
 ן.המא תסבול מאף אחת תכן וליי י.תופעות הלווא תרשימ

 
 לוואי חמורות  עותתופ 

  ךיעלס). י(אנפילקס תורחמואלרגיות גובות ל תע ותנדירם תיידווח לע ,סאקסנדהבמטופלים שהשתמשו ב
 . פנים ובגרון וקצב לב מהיר, נפיחות בהמנשי קשייתסמינים כגון  אצלךאם מופיעים  לרופאמיד לפנות 

  
 . יס)פנקראטיט ( לקת בלבלבד על  שכיחיםא היו דיווחים ל סאקסנדהב שוטופלים שהשתמבמ

  העלול להיות מסכן חיים. ורחמצב רפואי היא מ בלבלבדלקת 
  ות הבאות: ופעות הלוואי החמורמבחין באחת מת אתה אם  לרופאד מיה פנ ו סאקסנדהחת  הפסק לק

ם  והקאות, כי ה לותבחיכן ו ב, ים להקרין לגולהעל(באזור הקיבה)  ם בבטןמתמשכיויפים רחם ביכא •
     .טיס)(פנקראטי לבקת בלבן לדלות סימיהלעלולים 

  
  פות תופעות לוואי נוס

  משתמשים  10 תוךמ 1-מ  רותי להופיע אצעלולות ל מאוד:שכיחות 
 ות. ועשבאו  ימיםכמה תוך למים לל נעאלה בדרך כ – כאב ראש  ,צירותבחילה, הקאות, שלשול, ע •
  

  משתמשים  10 וךמת 1עד  יע אצלפוהעלולות ל: שכיחות
, (גסטריטיס) הת בדופן הקיביספפסיה), דלקעיכול (ד  ייקשון: ם, כג והמעייה ות על הקיבעבעיות המשפי  •

 ש פה יב ו  , גיהוקיםגזים, הרגשת נפיחות ,, צרבתבההקי  ון שלהעלי  רזואבב  , כאיבהקבת אי נוחו
 ותו עייפ חולשה א •
 שינויים בחוש הטעם •
 רתסחרחו •
 יפול הטשונים של הראים ודשהח תוששלמהלך  ב בדרך כלל םיתרחשמ .(אינסומניה) הנדודי שינ •
 אבנים בכיס המרה  •
 חה)יופר וי, גרד כאב, גיר, חבורותכגון תגובות במקום ההזרקה (  •
 בדם עלולים להופיע   נמוכה סוכר רמתלבדם (היפוגליקמיה). סימני האזהרה ה נמוכסוכר רמת  •

עב  תחושת ר, בחילה, ירק מהופד אש,, כאב ררור וחיוור קעה קרה, עילול: זלכ יכוליםו בפתאומיות
יאמר  א הרופ ד.רעבריכוז ו ייםקש לבול,רדה, בצבנות, חה, עחולשישנוניות, רזת, שינויים בראייה, מופ

 .אם אתה מבחין בסימני האזהרה האלה לעשותומה בדם   נמוכהסוכר  רמתבלך איך לטפל  
 . לאזעמיפאז והלבלב, כגון לי  אנזימיעלייה ב •
  

  משתמשים 100 תוךמ 1עד  ופיע אצלהל תעלולו: ותיחשכלא 
 לשול שו בחילה  ,ותמהקא בועשוי לנ וע לופבתחילת הטישיקרה   יותר איבוד נוזלים (התייבשות). סביר  •
 קיבה האטה בריקון ה •
 יס המרה דלקת בכ •
 עור ב ת לרבות פריחהלרגיו ות אתגוב •
 תחושת חולי כללית •
 תר.וימהיר  דופק  •
  
  םמשתמשי  1,000 מתוך 1עד  יע אצללהופ ולותעל: ותדירנ
 ליות בתפקוד הכירידה   •
 .רותבולח ונטייהה כתי בפתמם טע ח השתן, בנפנים עשויים לכלול ירידה אי ספיקת כליות חריפה. הסימ •
  

א  פעת לוואי שלל מתולוואי מחמירה או כאשר אתה סוב עות המתופ  , אם אחתאם הופיעה תופעת לוואי
  . עם הרופאץ התייעעליך ל   לון,צוינה בע
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 י פעות לוואל תודיווח ע
י עקב אלוועל תופעות וח דיוות לחיצה על הקישור "למשרד הבריאות באמצע  ניתן לדווח על תופעות לוואי

) המפנה לטופס המקוון  health.gov.ilwww.( הבריאות שנמצא בדף הבית של אתר משרד" תיתרופ טיפול
 :ilov.gects.healtheeffsid//https.: ישורסה לקאו ע"י כני ת לוואי,ווח על תופעולדי

 

 ?פהרוהת כיצד לאחסן את .5
  

של   תםראייטווח ו  שג ידםלהיחוץ ר מסגותרופה אחרת יש לשמור במקום   וכל פה זורועלה! תמנע הר
  . רופאהם להקאה ללא הוראה מפורשת מ ון לגראיכך תמנע הרעלה.  ייד ועל תו תינוקוו/א ילדים

  
תאריך  .האריזהועל  עטהוית תו המצוין על  )exp. date(יך התפוגה ארת  ריאח  תרופהבשתמש  הל יןא

 האחרון באותו החודש.ם ויס למתייח ההתפוג
  
   :וןשימוש הראשהני לפ
 . הקפאהה  תאמ הרחקר יש לשמו  קפיא.לה. אין )8°Cעד   2°C(אחסן במקרר ש לי

  
  : תחילת השימוש בעטר אחל

אין . )8°Cעד  2°C( או במקרר  30°C-מפרטורה הנמוכה מלמשך חודש אחד בט  עטה ניתן לשמור את
  . ההקפאה תאהרחק ממור ש לשי להקפיא.

  
 . אור מפני לשם הגנה שלו  תו במכסהכסות אובעט הקפד ל משתמש כשאינך

  
  ת צבע, או כמעט חסרת צבע.ה וחסר צלול אינה התמיסהבתרופה זו אם ש  אין להשתמ

  
עוד בהן   ןתרופות שאייך שלהשלך כיצד לת הרוקח תית. שאל אביפסולת לאו  ביובלרופות ת ךאין להשלי 

  הגן על הסביבה.עים אלה יעזרו ל אמצ .צורך 
  
  

 דע נוסףמי .6
  

 מכילה   דה סאקסנמה 
 ם:הפעיל התרופה מכילה ג כיבמרוסף על הנ

propylene glycol, phenol, disodium phosphate dihydrate, hydrochloric acid and sodium 
hydroxide and water for injections.   

  
  האריזה  כןתו ומה ופההתר ראיתנ כיצד 

  מוכן אחד עט. כן לשימושמו , בעט חסרת צבע או כמעט צלולה וחסרת צבע להזרקה, תמיסהא יה סאקסנדה
  . לירגלוטיידמ"ג  18ל  ימכ לשימוש
  מ"ג.  3.0-"ג ומ 2.4, מ"ג 1.8, מ"ג 1.2, מ"ג 0.6  שלת מנו יק הזרמאפשר לוסה מ"ל תמי  3ל מכיכל עט 
  .םמשווקיהאריזה  גדלי כל  ייתכן שלא ם.טיע 5או  3, 1ת לוהמכיזות בארי זמינה סנדהסאק
  ת.ם אינן כלולומחטי

 
  .4464301סבא  -רכפ ,1רח' עתיר ידע , דיסק בע"מנובו נור :בעל הרישום וכתובתו 

 
 . נמרקדבגסוורד,  2880 –י אלה, די.קיו נובאיי.אס.,  יסק נובו נורד :בתוצרן וכתום היש
  

  חיות משרד הבריאות. בהתאם להנ 2022בינואר  נערך 
 

  155-64-34553תי במשרד הבריאות:  ות הממלכמספר רישום התרופה בפנקס התרופ
  

 ינים.משני הת לבני תרופה מיועד ן זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, הות ולהקלת הקריאה, עלופשטלשם ה
  

SAXENDA IL PIL Jan 2022 – NOTIFICATION 
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  ימוש רקה בעט מוכן לשלהז  , תמיסהמ"ל /ג"מ 6 אקסנדה סוש בת לשימהנחיו
  

  וכן לשימוש. המ סאקסנדההשימוש בעט פני לון קרא את ההנחיות בעי
  האחות.או הרופא מ בעט אם לא קיבלת הדרכה מתאימה  אל תשתמש

  ואז עקוב אחר ,"למ /ג"מ 6 סאקסנדה א שהוא מכיללווד דיכט ל בבדיקת העהתח
  המחט.ו ונים של העטהש החלקיםהכיר את לי כד ןאיורים שלהל ה

העט, על גבי  הונה המנרוא את מינך מסוגל לק , ואטוב או אם אינך רואה אם אתה עיוור 
ש  כה על השימוהדר יבלאדם שרואה היטב וקהיעזר ב תשתמש בעט הזה ללא עזרה.אל 

  ש.ן לשימו המוכ סאקסנדהבעט 
  לוטיידלירגמ"ג  18מכיל וא ה .ת חוגהרבצו המנעם בורר   מושלשי א עט מוכן הו ך העט של

ט מיועד העמ"ג.  3.0-מ"ג ו 2.4מ"ג,  1.8ג, מ" 1.2מ"ג,  0.6של מנות  תומאפשר הזרק 
) tvoTwisNo®וטוויסט (נובאו  )inevoFNo®נובופיין ( חטים החד פעמיותלשימוש עם המ

  . 32Gעד של   ביעוו מ"מ 8  של עד באורך
  אריזה.ל פותרמצוהמחטים אינן  

  

 מידע חשוב       
  ט.בע וחבטש לב להערות אלה מכיוון שהן חשובות לשימושים 
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 שה מחט חדם עהעט   כן אתה 1
  

 זה   .הדסאקסניל א מכ לוודא שהוי דכ עטשל ה  עוניתהצב התוויתוק את השם ובד
  .התרופה הניתנת בהזרקיותר מסוג אחד של ם אתה משתמש בא  חשוב במיוחד

 ונה עלול להזיק לבריאותך.ש בתרופה הלא נכשימו ה
 העט.  הסר את מכסה 

  

  

מכסה העט 
מחט מכסה ה
 החיצוני

מחט כסה המ
 י ימהפנ

חטמ

ניתשול
יירנ

ת העטשנתו

חלון העט

עט ה תווית

נה נה הממו

סמן המנה 

בורר
המנה 

הור ההזרק כפת

  מוכן לשימוש עט , סאקסנדה
 ) הומחט (דוגמ

סמל 
דיקת ב
 רימה ז

א

S
axen

da®
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 נן דרך חלון העט. ו התב ע.צב תוחסר הצלולך העט שבתו  יסהתמהבדוק ש 
 .העכור  תינרא יסהתמה אם תמש בעטשאל ת

  

 
 ייר. הנוש את לשונית ותל הח מחט חדשק  

 
 יבובית. עה סבתנו. הדק אותה את המחט הישר אל תוך העט דחוף  

 
 ל הזרקה עהחר דקק לו לאתזר כך.  את מכסה המחט החיצוני ושמור אותו לאח הסר

  . בבטחהאת המחט מהעט  מנת להסיר

  ה  תלמקומו, אר אותו סה להחזינאם תו. וק אותנימי וזרט הפמחהסר את מכסה ה
  .חטמהמ בטעות  ול להידקרעל

ך לבדוק  ה, אך עדיין עליתקינפעה בקצה המחט. זו תו  תמיסהשתופיע טיפת  ייתכן
  . השונבפעם הרא חדש בעט אם אתה משתמש התרופה-את זרימת 

 קה. זרתה מוכן לבצע את ההאש לפניעל העט  כיב מחט חדשהאל תר
 
 .בכל הזרקה  חט חדשהממיד במש תהשת  

והזרקת מנה לא הדבקה, זיהום , ותומחס יםנוע שימוש במחטמזה יכול ל ד צע
 מדויקת.

 גומה. ומה או פט עקבמח לעולם אל תשתמש 
  

 

 התרופה בדוק את זרימת  2
  

 החדש, בדוק את זרימת התרופ בכל עט שלך נה אשוהר ה י ההזרקלפנ.  
 ך". לאת המנה ש "בחר  3לב שלור עב  ושימבש  כברשלך  העט אם 

 רימה סמל בדיקת הז ע עלמנה מצביהשמונה עד ה ר המנבור סובב את ).( 
 

 

ב

ג 

ד

ה

ו

א

סמל בדיקת
הזרימה  

נבחר 
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 עלהפי מת כלאחוז את העט כך שהמחט מופני. 
"  0על הספרה " .0-ל זוריחה נעד שמונה המ תעל כפתור ההזרקה ברציפו לחץ
  היות מול סמן המנה.ל

 . תמיסהת טיפורה להופיע המחט אמבקצה 
 
 היא לא תוזרק.אך  בקצה המחט, הר טיפה קטנתכן שתישאיי

 פעמים.  6עד  "בדוק את זרימת התרופה" 2לב , חזור על שפהה טילא הופיע  אם
  ימתזר את  "בדוק 2שלב זור על ה טיפה, החלף את המחט וחלא הופיעיין ם עדא

 וספת.פעם נ התרופה"
 .עט חדשב תמשט והש העאת זרוק , מיסהתטיפת  אם עדיין לא הופיעה

  
בקצה   יפהעה טיד שמופי מודא ת  עם הראשונהש בפשתמש בעט חדמ שאתה לפני  

רק כל וזתלא ה טיפ  פיעה. אם לא הומתאכן זור  התמיסהש. צעד זה מוודא  המחט
או פגם   סימהחיה להצביע על עשוזו עה תופ. יזוז המנהונה , אפילו אם מתרופה
  בכל עטשלך הראשונה    הקהזרפני הל  ופהת זרימת התרתבדוק אאם לא  .במחט
של   מיועדתהשפע מהפעילות  תוא מה לך ולשתקבל את המנה שנרשלא ייתכן  ,חדש

   . סאקסנדה
 בחר את המנה שלך  3
  

 מ"ג,   1.2 "ג,מ  0.6( ךשלהמנה ראה את  המנה מ מונה עד ש  הורר המנאת בובב ס
 .)מ"ג 3.0 ואמ"ג  2.4, מ"ג 1.8
 אחורה כדי  או מהיקד הת בורר המנבב אלסו ל ה יכונכונה, אתמנה לא  בחרתאם 
  לכל היותר.  מ"ג 3.0 של ת העט למתןא לכוון ןנית .למנה הנכונהתקן ל
  

  ג"מהוסמן המנה יציגו את מספר  המננה הק מור משנה את המנה. הבורר המנ
  ופה.תר לכל מנת בחרתש

, "גמ 3.0- מכיל פחות מלך  העט ש אשרכלכל מנה.  מ"ג 3.0עד  ורלבח באפשרותך
  ."גמ  3.0המנה  גתוצשלפני  יעצור ההמנונה מ

בים אותו קדימה, אחורה או מעבר  נות כאשר מסובקישות שונמשמיע  הבורר המנ
  .תספור את הנקישות של העט . אלותרושנ ג"מלמספר יחידות ה

  

על מנת   סמן המנהו המונה המנב השתמש תמידרופה זו, ת זרקה של לפני כל ה 
 . רתבח ג"מ ק כמה  בדול
 .של העטת הנקישות ור אפל תסא
  . נותרה ש תמיסהכמות הומדן של  ארק   ותמציג ןה .העט תשנתוב תשתמש  אל

 ,מ"ג 1.8מ"ג,  1.2מ"ג,  0.6 של נות מרק   היש לבחור באמצעות בורר המנ
ן  סמלדאוג שיך  עלת המנה הנכונה א מנת להבטיח שתקבל על. מ"ג 3.0מ"ג או  2.4
  .תנבחרהמנה  על ה צביע בדיוקימנה ה

 

  ה? רנשא תמיסה כמה
  

 עט שלך. שנותרה ב מיסהתכמות ה לש אומדןלך  תמציגו  עטה  שנתות 
 
  

 

ב

א

א ערכה ה
של 

  כמות
  תמיסהה

שנותרה 

דוגמה 
נבחרו 

מ"ג 0.6
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  ההשתמש במונה המנ ,תרהשנותמיסה את כמות ה במדויק על מנת לבדוק: 
 יעצור.  הה המנ מונשעד  הבורר המנ אתבב סו

ה עוצר  ה המנמונם . א"גמ 3.0לפחות ט נותרו בע ,3.0המנה מצביע על  מןאם ס
  ."גמ 3.0 שלמלאה ק תמיסה למנה  אין מספיאז  ,"גמ 3.0ני לפ

  
 הגדולה ממה שנותר בעט  תרופהקוק לכמות אם אתה ז

 דייהודרכת על ורק אם אך חדש, לבין עט חי המנה שלך בין העט הנוכאת  לפצלשאי אתה ר
ם תיהוהורא פין המנות ללתכנושבון ש במחרו על כך. השתמהו או אם הם או האחותהרופא 

 או האחות.של הרופא  
 

 שנה זהירות. במ החישוב  תערוך א 
חר את המנה אז בים, י עטשימוש בשנשלך לאם אינך בטוח כיצד לפצל את המנה 

  .ותהחדש והזרק א בעטשאתה צריך  

 

 ך את המנה של הזרק 4
  

 ך הראו לחות או האפא כפי שהרו  החדר את המחט לעורך. 
 ה עלול זכסה אותו באצבעותיך, . אל תה ה המנ מונ ראות אתל לה מסוגא שאתוד

 להזרקה.הפריע ל
  

 
  להיות   0הספרה  על. 0אה יר הלחץ על כפתור ההזרקה ברציפות עד שמונה המנ

 .הן שתשמע או שתחוש נקישתכיי מנה. בשלב זהן המול סמ
  

 
  0-ר לחז ה נמונה השמ ריאח 6ות עד פור באיטיוס  בתוך עורךהשאר את המחט.  
 א מקצה יוצ יסהתמשל  םתראה זר שר מוקדם יותר, ייתכן ט נשלפה מהעוהמח אם

  .לואההמחט. פירוש הדבר הוא שהמנה לא הוזרקה במ

 

ב

דוגמה
  המונה המנ

ו  צר: נותרע
מ"ג 42.

א

ב

ת: ספור באיטיו    

1-2-3-4-5-6 
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 את המחט מעורך.  הסר 
 ר. ם. אל תשפשף את האזוקוקה, לחץ בעדינות על המזרהה פיע דם במקוםמו אם

 
עה תקינה תופ  ט. זוהיהמחבקצה   תמיסהה של ה תראה טיפאחר ההזרקשל ייתכן
  שלך.  הא אינה משפיעה על המנ והי

  
תור  לחץ על כפ אתה מזריק. מ"גכדי לדעת כמה   הונה המנ במתמיד  תבונן ה 

 .0ה  מרא  הרציפות עד שמונה המנקה בההזר
  או פגומה?  חסומהט מחהה כיצד תז

  ייתכןזרקה ל כפתור ההחיצה רצופה עאחרי ל הנ נה הממוופיע באינו מ 0אם  
 או פגומה.  מהוחסבמחט שת שהשתמ

 זז מהמנה  הונה המנלו אם מאפי – לבכל ופהרתקיבלת לא  –קרה כזה במ
 המקורית שבחרת.

  
  ? סומהחחט ם הממה  לעשות א 

חל ר על כל השלבים הוחזו,  "קההזר"אחרי ה 5 שלבב  המחט כמתואראת החלף 
  אתהמלאה שמנה ה את ה דאג לבחור מחט חדשה". םעת העט שלך א כן ה: "1 לבמש

  צריך. 
  

  יע להזרקה. לה להפרזו עלו פעולה. הבזמן ההזרק המונה המנ לם אל תיגע ב לעו

 

 אחרי ההזרקה  5
  

  ח ישר, מבלי  על משטזאת  בצע. יצוניט הח המח  מכסהאת קצה המחט להכנס
 .החיצוני המחט כסהט או בממחת בלגע

  

  ירותזהו בלמקומט החיצוני את מכסה המח  הדקמכוסה,   לאחר שהמחט. 
 בזהירות. ותה השלך או  ברגהבה טאת המח  הסר  

  
 תמיסהל העט אחרי כל שימוש על מנת להגן על הע מקומוהעט ל  האת מכס רהחז  

 ר. האו מפני
 קות נוחות ולמנועטיח הזרהבת לעל מנכל הזרקה  אחרי  ת המחטק איש לזרו מיד ת

 .רופה תוזרק כל ת לא, חסומהט . אם המחהמחטיםחסימת 
  , מהרופא תלפי ההנחיות שקיבל ת,מחט מחובר לאלו תזרוק אוהעט ריק   כאשר
  . ח או מהרשויות המקומיותהרוק , האחות

 

ל אתה עלו מחט.העל  מי למקומו פניהמחט ה מכסהאת  חזירלעולם אל תנסה לה 
 המחט.דקר מן להי

 ה. חרי כל הזרקאט מהעט ת המחאתמיד הסר  
והזרקת   תמיסה דליפת ,הדבקה, זיהום ,סומותחטים ש במחה זאת תמנע שימופעול

 מנה לא מדויקת.
 

  

  

ד

א

ב

ג 
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 ףמידע חשוב נוס 
 

  עיקר  ב ,של אחרים םדג יישה ול טווח הראייהמחוץ להמחטים ו את העטמיד  תשמור
 .ילדיםשל 

 אנשים אחרים שלך עם מחטיםאת העט או ה תחלוק אל לםלעו. 
 למניעת  – שומשותמ טיפול במחטיםה  תבעט משנה זהירות  לנקולים על המטפ

   .זיהום צולבוהמחטים יעה מפצ

  

 ל בעט שלך והטיפ
 

 רר  התקל אום או במקום אחר שבו הוא עלול להתחמ ניתתשאיר את העט במכו אל
 .יתר על המידה 

  ך  שהתרופה לא תשפיע עלי ה זאת, ייתכןשאם תע. פאהשק סאקסנדהאל תזריק
 . הרצוי באופן

 ם. ינוזלו א כלוךאבק, לשלך ל ף את העט ותחש אל 
 ,תו באמצעות צורך, נקה אוהבמקרה  רה או תשמן את העט שלך.תש אל תשטוף

 על מטלית לחה. סבון עדין
 העט ת את ם הפל. אקשיחיםם אותו כנגד משטחייח תטואל  לךט שאל תפיל את הע

ני פל מההזריוק את דשה ובדבעיה כלשהי, חבר מחט חתה חושד שיש אאו אם 
 . ההזרקה

  יש לזרוק אותו התרוקן,  שלאחר מחדש.  ךעט שלה תנסה למלא אתאל. 
 ואו לפרק עט שלךסה לתקן את הנאל ת .  

  

  
  
 
 


