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 למטופל/ת תרופתי דף מידע
 Topical capsaicin - קפסצאין מקומי

 

 מטופל/ת יקר/ה

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

 . נוסף יש לפנות לצוות המטפלמידע לקבלת 

 

 הרכב החומר הפעיל

Capsaicin  0.075%או  0.025%בריכוז 

 

 פועלת?  התרופה וכיצד הטיפולמטרת מהי 

  . כאב עצביהמשחה מיועדת לשיכוך 

 מפחית העברת אותות כאב בסיבי העצבאופן פעולתו באשר רכיב של פלפל צ'ילי התרופה מכילה 
 

 

 ים מתאימה התרופה? לאילו מצבים רפואי

 (ניתוחלאחר ,  נוירופטיה סכרתית, מהרפסזיהום מסיבות שונות )כגון לאחר  כאב עצבי 

  דלקת פרקים שגרוניתמצבים אחרים כגון  

  פסוריאזיסאו קשה גרד בעיות עור כגון 

 

 מהן התופעות הצפויות בעקבות השימוש בתרופה? 

 , עקצוץ, אודם מקומי והרחבת כלי דם בעור. יפהשרצריבה, , ותגרד, דקיר בתחילת הטיפול צפויים

 במקום המריחה.  בתחושהלאחר מספר שבועות צפויה ירידה 

 תופעות אלו הן נורמאליות ולרוב צפויות לחלוף עם התרגלות הגוף לטיפול. 

 

 ?הצריבההאם ניתן להקל על תחושת 

 , הקפסצאיןמריחת  לפנישעה , משחה לאלחוש מקומי,  EMLAמשחת אמלהמריחת באמצעות , כן

 . הקפסצאיןמריחת לפני בשקיות קרח באמצעות קירור העור או 

 

 שקשורות בשימוש במשחה? נוספותהאם יש תופעות לוואי 



  ייםהתעטשות, שיעול, גירוי בעינ: יתבטא בגירוי דרכי הנשימהיתכנו אירועים נדירים של .

 מגע המשחה בעניים.או של אדי המשחה  שאיפהאירועים אלו עלולים להתרחש על רקע 

  יש  כפפות. ולהקפיד על שימוש ב חשוב להימנע משאיפת המשחה בעת השימוש בה ,כןעל

 .ניתן לפנות לרופאבמקרה הצורך, להיזהר ממגע בעיניים. 

 

 ?במשחה כיצד להשתמש

  או בהתאם להוראות הרופא פעמים ביום 3-4יש למרוח 

 לשטוף ידיים מיד לאחר המריחהו לפני המריחה כדאי ללבוש כפפה 

 

 מתי צריך להפסיק את התרופה? 

במקרה של תופעות אלרגיה )קשיי נשימה, התנפחות השפתיים, הלשון והפנים( וגירוי רציני של 

 . העור יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא

 

 מתי מתחילים לראות השפעה? 

שבועות.  1-2מתחילה תוך וב ( הקלה בכאב לרארטריטיסתלוי בסוג הכאב. לדלקת מפרקים )

 .שבועות 2-4תוך צפויה הקלה בכאב לכאב ממקור עצבי, 

 

 מה משך השימוש המינימאלי? 

 להשגת תוצאה טיפולית. שבועות  4-6 כדאי להשתמש למשך

 

 ! לדעתדברים שכדאי לך 

 שריפה(עלול להחמיר תחושת לפני או אחרי מקלחת/אמבטיה ) במשחה  לא להשתמש 

  טנס על איזור המריחהר מכשילא לשים 

  עור סדוק על לא למרוח על איזור מודלק, פצעים או 

 לא לחבוש את האיזור בחבישה הדוקה 

 במקרה של פספוס מנה, יש לקחת את המנה הבאה במועדה 

  בדבר נטילת התרופהאת הרופא המטפל יש ליידע 

 

תרמו ע"כ. , הדסה מיתיועצת אקדויחידת כאב  אחות צוותרויטל זלקר,  דף המידע נכתב על ידי:

 מנהל היחידה.דוידסון  פר':  ע"יאושר  כאב. היחידה לשיכוךוצוות רונית מידן אחות ראשית, : הערותיהםב

 

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

. ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של "הדסה" 2017מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
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