• אם אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת המוצר.
• קנאביס רפואי מתאים לחולים שיכולים להתמיד בהוראות הצוות הרפואי לאורך זמן.

עלון לצרכן לאקסיבן
אקסיבן מיועד לבעלי רישיון לשימוש בקנאביס רפואי בלבד

לפני הטיפול במוצר ספר לרופא אם:

אקסיבן טיפות למתן תת-לשוני
שמן קנביס רפואי
IMC-Medical Grade
T15/C3
שמן קנביס רפואי
IMC-Medical Grade
T5/C10

שמן קנביס רפואי
IMC-Medical Grade
T10/C2
שמן קנביס רפואי
IMC-Medical Grade
T3/C15

•
•
•
•
•

שמן קנביס רפואי
IMC-Medical Grade
T10/C10
שמן קנביס רפואי
IMC-Medical Grade
T1/C20

תגובות בין תרופתיות:

אקסיבן הינו מיצוי מלא של תפרחות קנאביס רפואי מהול בשמן ( MCTשעשוי משמן קוקוס/גרעיני דקל).
טיפות אקסיבן מיועדות למתן תת-לשוני.
החומר הפעיל :התפרחת של הקנאביס מכילה קנאבינואידים שונים ,והמשמעותיים מביניהם הינם ) Tetrahydrocannabinol (THCו.Cannabidiol (CBD)-
כל בקבוקון מכיל מיצוי מהול בשמן בכמות כוללת של  10גרם.
אקסיבן זמין ב 6-חוזקים שונים שמכילים ריכוזים שונים של  2המרכיבים הללו:
שמן קנביס רפואי
IMC – Medical Grade

שמן קנביס רפואי
IMC – Medical Grade

שמן קנביס רפואי
IMC – Medical Grade

שמן קנביס רפואי
IMC – Medical Grade

שמן קנביס רפואי
IMC – Medical Grade

שמן קנביס רפואי
IMC – Medical Grade

T15/C3

T10/C2

T10/C10

T5/C10

T3/C15

T1/C20

עשיר בTHC-

עשיר בTHC-

עשיר בCBD-

עשיר בCBD-

עשיר בCBD-

מאוזן

E.P* 6

E.P* 4

E.P* 6.5

E.P* 5

E.P* 5.5

E.P* 7

THC-15%
CBD-3%
**CBN < 1.5%

THC 10%
CBD 2%
**CBN<1.5%

THC 10%
CBD 10%
**CBN<1.5%

THC 5%
CBD 10%
**CBN<1.5%

THC 3%
CBD 15%
**CBN<1.5%

THC 1%
CBD 20%
**CBN<1.5%

כל טיפה מכילה:
4.5mg THC
0.9mg CBD

כל טיפה מכילה:
3mg THC
0.6mg CBD

כל טיפה מכילה:
3mg THC
3mg CBD

כל טיפה מכילה:
1.5mg THC
3mg CBD

כל טיפה מכילה:
0.9mg THC
4.5mg CBD

כל טיפה מכילה:
0.3mg THC
6 mg CBD

* – )Estimate Potency( E.Pפוטנטיות המוצר הנקבעת ע"פ ריכוזי החומרים הפעילים המשמעותיים ( THCו.)CBD-
**) Cannabinol (CBNהינו תוצר פירוק של  THCומעיד על התיישנות המוצר.
המוצרים  T15/C3ו T3/C15 -בדרך כלל אינם מיועדים לחולים שמתחילים טיפול בקנאביס רפואי אלא לחולים עם ניסיון קודם בקנאביס רפואי.
לרשימת המרכיבים הנוספים במוצר ראה סעיף .6
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש במוצר.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על המוצר .אם יש לך שאלות נוספות ,פנה אל הצוות הרפואי.
תמיד יש ליטול את המוצר בהתאם לתנאי הרישיון לקנאביס רפואי שהוענק לך.
מוצר זה מיועד לטיפול במצבך .אל תעביר אותו לאחרים .הוא עלול להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה .בנוסף ,העברת המוצר לאחרים עלולה להביא
לאיבוד הרישיון ונחשבת כעבירה פלילית.

 .1למה מיועד המוצר?
קנאביס רפואי מיועד למחלות שונות כפי שהוגדר ע"י היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות .מיקומו של הקנאביס הרפואי בטיפול ברוב המקרים הוא לאחר מיצוי של
הטיפולים המקובלים.

 .2לפני השימוש במוצר
אין להשתמש במוצר אם:
•
•
•
•
•
•
•

אתה רגיש (אלרגי) לקנאביס או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל המוצר (לרשימת המרכיבים הנוספים ,ראה סעיף .)6
יש לך או למישהו במשפחה (קרוב מדרגה ראשונה) רקע של סכיזופרניה ,פסיכוזה ,או מחלה פסיכוטית אחרת.
יש לך רקע של התמכרות או שימוש לרעה בסמים (כולל קנאביס) או אלכוהול.
אתה סובל ממחלה ביפולרית (אפיזודות של דיכאון ובין לבין אפיזודות של מניה).
אתה מתחת לגיל .18
אתה לא יכול להיות תחת מעקב של צוות הרפואי.
את בהריון ,חושדת שאת בהריון ,מתכננת הריון ,או אם את מניקה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש במוצר:

אתה בגיל  18-25שנים.
אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד :הכבד ,הכליות ,הלב או כלי דם (כגון בעיה בקצב הלב) ,המערכת החיסונית (כגון מושתלים או חולים שעוברים כימותרפיה).
אתה סובל או סבלת בעבר מדיכאון או חרדה.
אתה סובל מלחץ דם גבוה ,לחץ דם נמוך או סוכרת.
יש לך רקע של התמכרות לטבק או לתרופה כלשהי (כגון אופיואיד או בנזודיאזפין).

• קנאביס רפואי על כל צורותיו הוא בעל פוטנציאל לשימוש לרעה .אין לתת את המוצר לאדם אחר .יש לנקוט כל אמצעי זהירות על מנת למנוע הגעת המוצר לאדם שאינו
המטופל.
• שימוש ממושך עלול לגרום לתלות! יש להיוועץ ברופא אם אתה חש שאתה מפתח תלות או התמכרות למוצר.
• יש לספר לרופא אם אתה זקוק למנות הולכות וגדלות של המוצר על מנת להקל על הסימפטומים שלך (סבילות).
• אם אתה עומד לעבור ניתוח כלשהו (כולל ניתוח דנטלי) או כל פעולה הכרוכה בהרדמה ,או אם אתה עומד לעשות בדיקות מעבדה בעת השימוש במוצר ,יש לדווח לרופא
על נטילת מוצר זה.

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות ,כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או לרוקח טרם השימוש במוצר!
במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח את התרופות הבאות (יש לציין כי הרשימה שלהלן מציינת את החומרים הפעילים בתרופות .אם אינך בטוח האם אתה
משתמש באחת מהתרופות הללו אנא התייעץ עם הרופא או הרוקח):
• תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית כגון :תרופות לכאב (כגון משככי כאבים אופיואידים) ,תרופות להרגעה ,לשינה ,או תרופות נוגדות חרדה (כגון
בנזודיאזפינים) ,תרופות אנטיהיסטמיניות (כנגד אלרגיה) ,תרופות לטיפול בהפרעות נפשיות כמו סכיזופרניה (פנותיאזינים ,תרופות נוירולפטיות) .שילוב מוצר זה עם
אלכוהול מגביר את הסיכון באופן מיוחד לתאונות דרכים ותאונות אחרות.
• תרופות להרפיית שרירים (כגון בקלופן או בנזודיאזפינים).
• תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה או לטיפול בסוכרת.
• תרופות בעלות פעילות אנטיכולינרגית (כגון אנטיהיסטמינים לאלרגיה ,טריציקליים לטיפול בדיכאון) .
• תרופות נגד פטריות (כגון :קטוקונאזול ,ווריקונאזול ,איטרקונאזול ,פלוקונאזול) .
• אנטיביוטיקה מקבוצת המקרולידים (כגון אריתרומיצין ,קלריתרומיצין) ,מטרונידזול או סולפאמתוקסאזול.
• תרופות לטיפול בשחפת (כגון ריפאמפיצין ,ריפאבוטין ,איזוניאזיד).
• תרופות נגד נגיף ה HIV-או כנגד צהבת מסוג  ,Cמקבוצת מעכבי פרוטיאז או .non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors
• תרופות לטיפול באפילפסיה (כגון קלובזאם ,טופיראמייט ,קרבמזפין ,אוקסקרבזפין ,פניטואין ,פנוברביטאל ,פרימידון ,חומצה ולפרואית ,רופינאמייד).
• צמח ההיפריקום )נקרא גם .)St. John's Wort
• וורפרין (קומדין) – יש לנטר .INR
• ציקלוספורין ,וורפמיל ,אמיודרון ,קלופידוגרל ,פלואוקסטין ופלווקסאמין ,אומפרזול ואסאומפרזול.
• ייתכנו תגובות בין תרופתיות נוספות ולכן חשוב ליידע את הרופא או הרוקח על כל תרופה שאתה לוקח!
• אם אתה נוטל תרופה כלשהי ,אין להפסיק או לשנות את המינון שלה בלי להיוועץ עם הרופא!

שימוש במוצר ומזון:
עדיף לא ליטול את המוצר על בטן ריקה ,על מנת להקטין את הסיכון לירידה ברמת הסוכר בדם.
יש לחכות כ 15-דקות לאחר נטילת המוצר לפני שאוכלים או שותים.
מומלץ ליטול מוצר זה באותו אופן בכל פעם בהקשר לארוחות כדי שמידת הספיגה של המוצר תהיה דומה בכל שימוש.
מומלץ להימנע משתיית מיץ אשכוליות בזמן הטיפול במוצר.

שימוש במוצר וצריכת אלכוהול:
אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול במוצר זה.
שתיית אלכוהול בזמן השימוש במוצר עלולה לגרום לך להרגיש ישנוני או להגביר את הסיכון לתופעות לוואי אחרות כגון סחרחורת ,ליקויים בקואורדינציה ,שיווי משקל ,זמן
תגובה ושיפוט ,ועל כן להגביר את הסיכון לתאונות ולנפילות.

הריון והנקה:
אין להשתמש במוצר אם את בהריון או מניקה .על נשים וגברים להשתמש באמצעי מניעה יעילים במשך כל תקופת הטיפול ועד ל 3-חודשים לאחר הפסקת השימוש
בקנאביס .בגברים תיתכן פגיעה באיכות או בכמות הזרע .חלק ממרכיבי הקנאביס עוברים בחלב האם.

שימוש בילדים:
מוצר זה אינו מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל  18שנים.

נהיגה ושימוש במכונות:
השימוש במוצר זה עלול לפגום בערנות ולגרום לנמנום ,סחרחורת ולמספר תופעות לוואי נוספות (כגון ירידה בריכוז ,ליקוי
בקואורדינציה ,והאטה בזמן תגובה) שעלולות לפגוע ביכולתך לנהוג ו/או להפעיל מכונות כבדות/מסוכנות ולהגביר את הסיכון לתאונות.
פקודת התעבורה (סעיף  64ב) ותקנות התעבורה (סמים שאינם נחשבים סמים מסו כנים התשע"ח) קובעים באילו מקרים מותר או אסור
לנהוג בעת השימוש בקנאביס רפואי ,ותמיד יש לפעול על פיהן.
שימוש בקשישים:
קשישים ותשושים עלולים להיות יותר רגישים לתופעות הלוואי של המוצר כגון נמנום וסחרחורת ועל כן ,נדרשת זהירות רבה כנגד נפילות ותאונות אחרות העלולות להתרחש
(כגון בעת הכנת אוכל חם) .עד להסתגלות למוצר ,רצוי להימנע ממעבר פתאומי ממצב שכיבה/ישיבה לעמידה ,כדי למנוע סחרחורות .השימוש במוצר דורש זהירות יתר
עבור קשישים עם מגבלות בתפקוד שגרים לבד.

 . 3כיצד תשתמש במוצר?

 .4תופעות לוואי

תמיד יש להשתמש במוצר לפי הוראות הצוות הרפואי! אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש במוצר היוועץ בצוות הרפואי.

בדומה לתרופות ,השימוש במוצר זה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים .אם תופעות הלוואי אינן חולפות או שהן מטרידות או מחמירות ,יש להתייעץ עם הצוות
הרפואי .אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

לפני תחילת השימוש בקנאביס רפואי יש לקבוע את יעדי הטיפול כגון ירידה משמעותית בכאב או שיפור בתפקוד ו/או באיכות החיים .בדיקת השגת יעדים אלו או אי-השגתם
תשמש לצוות הרפואי כעזר בהערכת התועלת של הטיפול ובהחלטה האם להמשיך בטיפול או האם להפסיק את הטיפול.
התאמת המינון היומי והחודשי הינה אינדיבידואלית לכל מטופל ותבוצע בתהליך טיטרציה (העלאת המינון באופן הדרגתי) ,אשר בעזרתו ניתן יהיה להתאים את הכמות
היומית המומלצת ,במטרה להגיע למינון הנמוך ביותר שמביא תועלת משמעותית עם מינימום תופעות לוואי.
בניית התוכנית הטיפולית במוצרי קנביס תהיה בהתאמה למדרגות הפרוטוקול הטיטרטיבי לשינוי כמות (תלוי הפוטנטיות) של מוצרי הקנביס המופיע בחוברת המידע ומדריך
רפואי מאת היחידה לקנביס רפואי ( .)IMC-GCPתהליך הטיטרציה יהיה מלווה במעקב הצוות הרפואי ,אשר ינחה את המטופל בנוגע למינון ולאופן השימוש במוצר ,בהתאם
למצב המטופל ,לתגובתו לטיפול ולתופעות הלוואי .בסוף התהליך ייקבע המינון היומי המיטבי.
תהליך הטיטרציה יכול לקחת מספר שבועות ולעיתים אף יותר ולכן יש להתאזר בסבלנות!
אם בהמשך יהיה שינוי במצב בריאותך או בתגובתך לטיפול ,ייתכן ויהיה צורך לעשות טיטרציה מחדש.
הערה :אם לא מצליחים להגיע למינון מתאים לאחר תהליך הטיטרציה ,ניתן לדון עם הצוות הרפואי לגבי האפשרות למעבר לריכוז  THC/CBDאחר ,למוצר אחר ,או לצורת
מתן אחרת .במידת הצורך ניתן גם לשלב טיפול עם  2מוצרים בעלי ריכוזים שונים של ( THC/CBDלדוגמה :מוצר אחד ליום והשני ללילה).
לאורך כל תקופת הטיפול במוצר נדרש מעקב על ידי הצוות הרפואי .המעקב יהיה יותר תכוף בתחילת הטיפול ולאחר כל שינוי במינון.

אופן השימוש:
כ 5-דקות לפני השימוש יש לאכול או לשתות משהו מתוק (לא דיאטתי) כמו פרי או מיץ פירות כדי למנוע נפילה ברמת הסוכר בדם( .חולי סוכרת :יש להתייעץ עם הרופא
המטפל באשר לצורך באכילת דבר מתוק וגם בצורך בהתאמת מינון של תרופות לסוכרת).
יש לפתוח את מכסה הבקבוקון ולהפוך אותו במהירות למצב אנכי לגמרי (ולא בזווית/באלכסון) מעל כפית .יש לטפטף את מספר הטיפות הנדרש (בהתאם למינון) לתוך
הכפית ,ולאחר מכן להפוך חזרה במהירות את הבקבוקון.
הערה :אם הצוות הרפואי הורה על מספר טיפות בנטילה אחת ,יש לספור במדויק את הטיפות לתוך הכפית.
יש להכניס את הכפית לפה מתחת ללשון ולהוציא את הכפית מהפה באיטיות תוך כדי "מריחה" כנגד הצד התחתון של הלשון ,כך שהשמן יישאר מתחת ללשון והכפית תצא
מהפה "נקייה" מהשמן.
לאחר הנטילה מתחת ללשון ,יש להמתין דקה לפני בליעת הרוק.
לאחר נטילת השמן יש לסגור היטב את המכסה של הבקבוקון.
הערה :בטפטוף בהטיה אלכסונית של הבקבוקון ,עלולות הטיפות היוצאות מהבקבוקון להימרח על שפת הבקבוקון .במקרה כזה יש להפסיק את הטפטוף ,לספוג את שאריות
השמן משפת הבקבוקון ולהמתין כדקה לפני טפטוף חוזר.

תופעות הלוואי השכיחות ביותר:
• ישנוניות ,עייפות או נמנום; סחרחורת קלה עד בינונית  -ניתן לשכב עד שההרגשה חולפת .הנמנום והסחרחורת לרוב מופיעים בעת תחילת הטיפול או בהעלאת המינון,
ובדרך כלל חולפים לאחר הסתגלות הגוף למוצר .ייתכן שבתחילת הטיפול יהיה צורך ביותר שעות שינה.
• ירידה ברמות הסוכר בדם ,ירידה בלחץ הדם ,דופק מואץ או דפיקות לב חזקות .כדי למנוע את הירידה ברמות הסוכר בדם יש לאכול או לשתות דבר מתוק (כגון פרי או
מיץ פירות) כ 5-דקות לפני נטילת הטיפות .במקרה של ירידה בלחץ הדם ניתן לאכול משהו מלוח או לשתות משקה עם קפאין .בחולים שנוטלים תרופות נגד לחץ דם או
סוכרת ,ייתכן והרופא יתאים את המינון של התרופות הללו.
תופעות לוואי נוספות:
הגברת תיאבון (במיוחד כמיהה לפחמימות) ,יובש או אדמומיות בעיניים ,טשטוש ראייה ,יובש בפה ,עייפות ,כאב ראש ,כאב בטן ,דופק איטי ,חוסר יציבות או ליקוי
בקואורדינציה מוטורית; שינויים קוגניטיביים כגון איבוד זיכרונות בטווח הקצר ,פגיעה בקו מחשבה רצוף ושינויים בתפיסת הזמן והמרחב ,פגיעה בריכוז או בשיקול הדעת ,וכן
אופוריה (תחושת  highבלשון הדיבור) ,הרגשת "כבדות" או ריחוף ,תחושת רוגע או תחושת חידוד של החושים.
בדרך כלל התופעות הללו פוחתות עם הזמן לאחר שהגוף מסתגל למוצר.
ייתכנו בחילות אם המינון גבוה מדי או אם נוטלים את המוצר על בטן ריקה.
ייתכנו תגובות מקומיות בחלל הפה.
תופעות לוואי בשימוש לטווח ארוך:
מתוארות בספרות תופעות לוואי פוטנציאליות נוספות אשר עלולות להתפתח לאחר שימוש ארוך טווח (כגון פגיעה ביכולת הקוגניטיבית ,התפתחות או החמרה של
סכיזופרניה/פסיכוזה) .כמו כן ,תוארו בספרות התמכרות ושימוש לרעה בקנאביס .תופעות אלו נקשרות בעיקר לשימוש כרוני ,לא-רפואי ,בצורת מתן של עישון ,ובמיוחד
כאשר השימוש החל בגיל ההתבגרות או באוכלוסיות מיוחדות בעלות-סיכון גבוה .ניתן להתייעץ עם הצוות הרפואי לגבי הסיכון בתופעות הלוואי לטווח-ארוך.
מינון עודף עלול לגרום לישנוניות או סחרחורת חזקה או טשטוש ,לשינויים משמעותית בלחץ הדם ,בדופק ,בקצב הנשימה או ברמות הסוכר בדם שיכולים להוביל לסחרחורת
חזקה ,בחילות/הקאות ,הזעה ,רעד ,חולשה ,דופק או קצב לב מהיר ,ואף לעלפון .במידת האפשר יש לאכול בהקדם משהו מתוק ולשכב .יש לעדכן את צוות הרפואי שינחה
לגבי התאמת המינון להבא.
יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון בבית חולים אם מופיעות תופעות הלוואי הבאות:
• תגובה אלרגית
• בלבול ,התקף פאניקה ,חרדה חזקה ,תגובה פסיכוטית (כגון הזיות ,פרנויה או אשליות שווא)
תופעות אלו בדרך כלל מחייבות הפסקת הטיפול במוצר
בכל מקרה שבו אתה מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה ,או אם חל שינוי לרעה בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הצוות הרפואי מיד!
אם נטלת בטעות מינון יתר או אם בטעות בלע את המוצר ילד או כל אדם אחר ,יש לפנות מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים ולהביא את אריזת המוצר .אל תגרום
להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין לעבור על המנה המומלצת .אין לשנות את המינון ללא התייעצות עם הצוות הרפואי.
יש להשתמש במוצר זה בזמנים קצובים ,כפי שנקבע על-ידי הצוות הרפואי.
בדרך כלל נוטלים את המוצר  3-4פעמים ביום (מקסימום עד  6פעמים) .ייתכן שמספר הטיפות בכל נטילה לא יהיה אחיד.
יש לחכות כ 15-דקות לאחר הנטילה לפני שאוכלים או שותים.
שים לב :לטיפות תת-לשוניות אין השפעה מיידית וייתכן שתרגיש השפעה כלשהי רק לאחר שעה או יותר .משך ההשפעה של הטיפול בטיפות תת לשוניות ממושך יותר
בהשוואה לשאיפה .בנוסף ,טיפות תת-לשוניות מעניקות השפעה קלינית (כגון שיפור בכאב או בתפקוד) רק בשימוש לטווח ארוך .לכן ,בתחילת הטיפול ייתכן שהתועלת
תורגש רק לאחר כשבועיים או יותר .רצף טיפולי חשוב! יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הצוות הרפואי על מנת להשיג את התועלת המרבית.

החזקה ומקום השימוש:
בעת תחילת הטיפול ,מומלץ לשהות בבית ,באווירה נינוחה ,בנוכחות מבוגר אחראי נוסף ,ובלי לחץ של זמן.
החזקה ושימוש של המוצר ע"י המטופל מותרת בכל מקום בו לא חל איסור פרטני .זאת ,בתנאי שהמטופל נושא את הרישיון יחד עימו והמוצר נמצא באריזה המקורית
בכמות שלא תעלה על אריזה אחת או על הכמות החודשית המאושרת לפי הרישיון (הנמוכה מבין השניים).
חל איסור להשתמש במוצר באזורי מכס (כגון שדה תעופה או נמל) ואין להשתמש בנוכחות קטינים.
חל איסור לשאת את המוצר לחו"ל.
בעת אשפוז ,ניתן להשתמש במוצר רק לאחר קבלת אישור מהצוות הרפואי בבית החולים ,ובהתאם להוראות מהצוות לגבי מקום השימוש ותנאי האחזקה של המוצר.

אם שכחת ליטול את המוצר:
אם שכחת ליטול מוצר זה בזמן הקצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת ,אך יש להקפיד שיהיה הפרש של לא פחות מארבע שעות בין מנה למנה .אין ליטול מנה כפולה ,כדי
לפצות על המנה שנשכחה!

כללי:
אין ליטול מוצר זה בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל את המוצר .הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

הפסקת השימוש:
אין להפסיק ליטול מוצר זה בצורה פתאומית ,אלא אם הרופא הורה זאת .אם אתה רוצה להפסיק את נטילת המוצר ,יש להיוועץ ברופא קודם לכן ,שינחה אותך כיצד לעשות
זאת .הרופא בדרך כלל ימליץ לך להפסיק את השימוש במוצר בהדרגה על מנת להפחית את הסיכון להופעת תסמיני גמילה כגון :אי שקט ,עצבנות או סף גירוי נמוך (עד כדי
התפרצות זעם) ,חרדה ,דיכאון ,נדודי שינה או סיוטים ,קושי בריכוז ,שינויים בתיאבון ,כאבי בטן ,הזעה ,צמרמורת ,רעד ,כמיהה לקנאביס .אם הפסקת את השימוש במוצר
באופן זמני ,רצוי להיוועץ עם הצוות הרפואי באשר לצורך בהתאמת המינון לפני שאתה מתחיל את הטיפול מחדש.

 . 5איך לאחסן את המוצר?
מנע הרעלה! יש לשמור מוצר זה במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
כאשר אינך זקוק עוד למוצר התייעץ עם הרוקח לגבי אופן סילוקו.
אין להשתמש במוצר אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש .ניתן להשתמש במוצר עד  4שבועות מיום פתיחת
הבקבוקון לראשונה ,אך לא יאוחר מתאריך התפוגה המוטבע על-גבי האריזה.
תנאי אחסון :יש לאחסן במקום קריר ,יבש ומוגן מאור ,מתחת לטמפרטורה של .25°C

 .6מידע נוסף
•

נוסף על החומר הפעיל ,אקסיבן מכיל גם את החומרים הבאים :שמן ( medium chain triglycerides = MCTמורכב משמן קוקוס/שמן גרעיני דקל) ,ויטמין .E

• כיצד נראה המוצר ומה תוכן האריזה?
בקבוקון המכיל  10גרם מוצר .לבקבוקון פיה של טפטפת לצורך מדידת מספר הטיפות שיש ליטול.
אין להשתמש במוצר במידה ובעת קבלת המוצר קיימת עדות לפתיחה ראשונית או קיים נזק לאריזה החיצונית.
יצרן :פנאקסיה תעשיות פרמצבטיות בע"מ ,בת-שבע  ,1לוד 7116002
משווק :מעבדות רפא בע"מ ,ת.ד ,405 .ירושלים 9100301
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות באפריל .2018
לשם הפשטות והקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר ,אך המוצר מיועד לשני המינים.
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