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 למטופל/ת תרופתי דף מידע
Percocet  )פרקוסט( 

 

 מטופל/ת יקר/ה

 ת./דף זה נועד לתת לך מידע ראשוני באשר לתרופה בה הינך מטופל

 לצוות המטפל.  נותיש לפלקבלת מידע נוסף 

 

  הרכב התרופה

   כל טבליה מכילה: - 5פרקוסט 

Oxycodone Hcl     5mg 

Paracetamol          325 mg 

 כל טבליה מכילה:   - 10פרקוסט 

Oxycodone Hcl     10mg 

Paracetamol          325 mg 

 מטרת הטיפול

 .בינוני או חזק התרופה מיועדת להקלה בכאב 

 חילת השפעה: כחצי שעהזמן צפוי לת

 

  איך ליטול את התרופה

 יש ליטול בשעות קבועות או לפי הצורך, בהתאם להוראות הצוות המטפל. 

 אוכל.הניתן ליטול לפני או אחרי 

אם הונחית ליטול את התרופה על פי הצורך, יש ליטול מנה ולהמתין כשעה, ובמידת הצורך ליטול 

 ת המקסימלי שנאמר לך.מנה נוספת. אין לעבור על מספר המנו

 

  מתי אסור ליטול את התרופה

או ( oxycodone ,paracetamol)אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביו 

 .מתדון ואחרים( / פנטניל / לתרופות אחרות ממשפחת האופיואידים )מורפיום

 :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא במקרים הבאים

  או מניקה בהריון הנךאם 

 



 הדסה 

  אם הנך סובל/ת מהפרעות נשימתיות כגון אסטמה אוCOPD או ליקוי בתפקוד הריאות 

  מליקוי בתפקוד הכליה או הכבד /תסובל הנךאם 

  עצירות כרונית. או ריקון קיבה איטימסובל  הנךאם 

  ממשפחת מעכבי מונואמין נוטל או נטלת במהלך השבועיים האחרונים תרופה  הנךאם

 טבע(.-, למשל: אזילקט, יומקס, סלגיליןMAOIs)סידאז אוק

 

 אם שכחת לקחת מנה

 !שתי מנות ביחד בשום אופן אין ליטולאך  ,כשנזכרת יש ליטול מנה מיד

 

  תופעות הלוואי העיקריות של התרופה:

סחרחורת וגרד. מרבית התופעות צפויות לחלוף עם הזמן ויש עצירות, , בחילה והקאה, נמנום

העצירות  בצורה ממוקדת כגון נטילת תרופה לבחילה, או נוגדי גרד בהוראת רופא.לטפל בהן 

 .לרוב לא חולפת ויש ליטול טיפול תרופתי כנגדה

 קושי במתן שתן או גרד קשה, יש להיוועץ בצוות המטפל. במידה ומופיעים בלבול,

 

 ת מיוחדותהנחיו

מ"ג. במידה ומשלבים את הטיפול  500( במינון של paracetamolהתרופה מכילה פראצטמול )

עם נטילת תרופות המכילות פראצטמול )אקמול ודומיו( יש להתייחס לתרופה כמו לטבלייה אחת 

 כדורים ליום.  8דקסמול ולהימנע מלעבור את המנה היומית המותרת שהיא  / של אקמול

 

 לליותהנחיות כ

  השימוש בתרופה עלול לפגום בערנות. בימים הראשונים לטיפול או לאחר עליית מינון

רים חדים, עד לתחושת ערנות חשוב להימנע מנהיגה או הפעלת מכונות מסוכנות ומכשי

 רגילה

 ת אלכוהוליים בזמן הטיפול בתרופהכמו כן, יש להמעיט בצריכת משקאו 

 רית, במקום יבש )לא בחדר האמבטיה אואת התרופה יש לאחסן באריזתה המקו  

 מהישג ידם של ילדים או חיות מחמדבמטבח( והרחק   

  בשימוש ממושך צפויה התרגלות של הגוף לתרופה. מסיבה זו, אין להפסיק את השימוש

 תאומי ומבלי להיוועץ ברופא המטפלבתרופה באופן פ

 

חוות דעת רפואית ובכל מקרה, אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי. כל המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה 
אין לצלם, להעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב מאת הדסה.  החוברת  ©הזכויות שמורות להדסה 
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