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

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד. 
הקדמה לעלון לצרכן לבנזודיאזפינים

תרופה זו שייכת לקבוצת הבנזודיאזפינים, שלה תכונות 
מיוחדות המחייבות זהירות רבה בשימוש בה. 

יש חשיבות רבה במעקב רפואי צמוד עם נטילת   •
תרופה זו.

כאשר הנך נוטל תרופה זו, הקפד לפנות לרופא לאחר   •
2-4 שבועות, כיוון שהטיפול נועד לתקופות זמן 

קצרות בלבד.
שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לכך שהשפעת   •
התרופה תפחת. שימוש זה עלול לגרום לתופעה קשה 
של תלות, בה יקשה על החולה להפסיק ליטול את 

התרופה.
הפסקה בלתי מבוקרת של הטיפול מלווה בתופעות   •
גמילה, כגון: מתח, עצבנות, בלבול, רעד, נדודי שינה, 

כאבי בטן, הקאות, בחילות, זיעה, עוויתות.
בעת  להישמר  מומלץ  קשישים,  אצל  במיוחד   •
ההליכה, כיוון שהתרופה פוגמת בעירנות ולעיתים 
בתיאום תנועות הגוף ועל כן יש חשש למעידות או 

לנפילות.

קסנאגיס 0.25 מ"ג
טבליות

קסנאגיס 0.5 מ"ג
טבליות

קסנאגיס 1 מ"ג
טבליות

החומר הפעיל: 
כל טבליה מכילה אלפרזולם )Alprazolam( בכמות של 

0.25 מ"ג או 0.5 מ"ג או 1 מ"ג.
כל טבליה מכילה גם 96 מ"ג לקטוז מונוהידרט.

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 בעלון.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. 
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות 

נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. 
תרופה זו נרשמה לטיפול במצבך הרפואי. אל תעביר אותה 
לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי 

מצבם הרפואי דומה.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 
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קסנאגיס הינה תרופת הרגעה המכילה את החומר הפעיל   •
אלפרזולם ששייך לקבוצת התרופות בנזודיאזפינים. חומרים 
אלו משפיעים על הפעילות הכימית במוח לקידום תהליך 

השינה והפחתת מתח וחרדה.
קסנאגיס משמשת אך ורק לטיפול בחרדה חמורה ובחרדה   •
חמורה המלווה בדיכאון. קסנאגיס אינה מומלצת לטיפול 

בדיכאון.
יש ליטול קסנאגיס רק לטיפול קצר טווח בחרדה. משך   •
הטיפול הכולל בתרופה לא יעלה על 12 שבועות כולל 

התקופה בה המינון יורד בהדרגה. 

למה מיועדת התרופה?  .1
התרופה מיועדת לטיפול בחרדה המלווה בדיכאון. טיפול 

במצבי פאניקה המלווים או שאינם מלווים בפוביה.
קבוצה תרפויטית: בנזודיאזפינים.

לפני השימוש בתרופה   .2
אין להשתמש בתרופה אם:  

אחד  לכל  או  הפעיל  לחומר  )אלרגי(  רגיש  אתה   •
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה )ראה 

סעיף 6 בעלון(.
גרביס  מיאסתניה  הנקראת  ממחלה  סובל  אתה   •

המאופיינת בחולשת שרירים חמורה.
אתה סובל מבעיות חמורות בחזה או קשיי נשימה )כגון:   •
דלקת כרונית של הסימפונות או נפחת ]אמפיזמה[(.

אתה סובל מבעיות חמורות בכבד.  •
אתה סובל מדום נשימה בשינה )אפניאה( - מצב בו   •
הנשימה אינה סדירה ואף נעצרת למספר רגעים במהלך 

השינה. 
הנך בהריון, חושדת שאת בהריון או מתכננת להיכנס   •

להריון או אם הנך מניקה )ראי סעיף הריון והנקה(.
בחולי ברקית )גלאוקומה( מטיפוס הזווית הסגורה.  •

שימוש בילדים ובמתבגרים:
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל   •
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אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בתרופה קסנאגיס, ספר לרופא אם:  

סבלת מדיכאון חמור עד כדי מחשבות אובדניות.  •
סבלת ממחלת נפש שהצריכה טיפול בבית חולים.  •

הנך סובל מבעיות בריאות, בכליות או בכבד.  •
השתמשת לרעה בסמים או באלכוהול או שהיה לך   •
קושי בהפסקת טיפול תרופתי, שתייה ושימוש בסמים. 
ייתכן והרופא יציע עזרה מיוחדת בעת הפסקת הטיפול 

בטבליות אלו. 

נרשמו לך בעבר תרופות לטיפול בחרדה חמורה, כיוון   •
שהגוף יכול לפתח תלות לסוג תרופות זה במהירות כך 

שהן כבר לא עוזרות לך.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות   
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר 
על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או 
הרוקח אם אתה לוקח את אחת התרופות ברשימה הבאה, 
כיוון שההשפעה של קסנאגיס עלולה להיות חזקה יותר 

כאשר היא נלקחת במקביל אליהן:
תרופות לטיפול בחרדה, בדיכאון או תרופות המסייעות   •

לשינה )כגון: נפאזודון, פלובוקסאמין, פלואוקסטין(. 
או  קודאין  מורפין,  )כגון:  חזקים  כאבים  משככי   •

פרופוקסיפן(.
תרופות אנטי-פסיכוטיות המשמשות לטיפול במחלות   •

נפש כגון: סכיזופרניה. 
תרופות לטיפול באפילפסיה.  •

אנטיהיסטמינים להקלה על אלרגיות.   •
תרופות לטיפול בזיהומים פטרייתיים )כגון: קטוקונזול(.  •

גלולות למניעת הריון.  •
אנטיביוטיקות מסוימות )כגון: אריתרומיצין(.   •

סימטידין )לטיפול בכיב בקיבה(.   •
דילטיאזם )לטיפול באנגינה ]תעוקת חזה[ ובלחץ דם   •

גבוה(.
.)HIV( ריטונאביר או תרופות נוספות לטיפול באיידס  •

אם הנך עומד לעבור ניתוח בהרדמה כללית, ספר לרופא 
בתרופה  מטופל  שאתה  המרדים  לרופא  או  המטפל 

קסנאגיס.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול  
אין לצרוך כלל אלכוהול במהלך השימוש בקסנאגיס, כיוון 
שאלכוהול מגביר את השפעת התרופה!!! אם אתה צורך 

אלכוהול, ספר על כך לרופא. 

הריון והנקה  
קסנאגיס עלולה לפגוע בעובר המתפתח. על כן, אין ליטול 
את התרופה אם הנך בהריון או מתכננת הריון עתידי. במידה 

ואת חושדת שהנך בהריון, פני לרופא מיד.
אין להניק בזמן הטיפול בקסנאגיס, כיוון שהתרופה עלולה 

לעבור בחלב אם.

נהיגה ושימוש במכונות  
אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות בזמן השימוש בתרופה 
עד שתתברר לך השפעתה של התרופה עליך, כיוון שקסנאגיס 

עלולה לגרום לתחושת ישנוניות, בלבול או חוסר ריכוז. 

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה  
קסנאגיס מכילה את הסוכר לקטוז מונוהידרט. אם הרופא 
יידע אותך על אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה אליו לפני 

תחילת השימוש בתרופה. 

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.   •

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.  •
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. הרופא   •
ינחה אותך כמה טבליות ליטול ומתי. מידע מופיע גם על 

אריזת התרופה.
ככלל, אין לחצות את הטבליה. במידה שיש קושי בבליעה,   •
ניתן לחצות את הטבליה ולבלוע את שני החלקים בזה 

אחר זה.
אין ליטול את הטבליות עם משקה אלכוהולי.  •

המינון של קסנאגיס שיש ליטול:
במבוגרים:

בדרך כלל הטיפול יתחיל בנטילת טבליה אחת של 0.25 מ"ג 
או טבליה אחת של 0.5 מ"ג 3 פעמים ביום. לפיכך, המינון 
היומי יכלול 0.75 מ"ג עד 1.5 מ"ג. מינון זה יכול לעלות 
בהדרגה )כל 3-4 ימים ניתן להגדיל את המנה ב- 1 מ"ג( עד 

למינון יומי כולל של 3 מ"ג, המחולק לאורך כל היום. 
כאשר יש צורך להעלות את המינון, נהוג תחילה להעלות 
את המינון של שעות הלילה, לפני העלאת המינון של שעות 
היום, כדי לוודא שתהיה ערני יותר במהלך היום. אם תתחיל 

לחוש בתופעות לוואי, ייתכן והרופא יוריד את המינון. 
בקשישים:

בקשישים הסובלים מבעיות בכליות או בכבד וזקוקים למינון 
נמוך יותר, המינון ההתחלתי המקובל הוא 0.25 מ"ג פעמיים 
עד שלוש פעמים ביום. ניתן להעלות מינון זה בהדרגה במידת 

הצורך ובמידה ולא תסבול מתופעות לוואי. 
ייתכן ותסבול  אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר,   •
מישנוניות, בלבול, תחושת קור, דיבור עילג, ירידה בלחץ 
דם וקשיי נשימה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות 
בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של 

בית חולים והבא אריזת התרופה אתך. 
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.  •

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, קח את המנה   •
הבאה ברגע שנזכרת, אלא אם כן עליך לקחת בקרוב 
את המנה הבאה. אין ליטול מנה כפולה בכדי לפצות על 

מנה שנשכחה.
אין לעבור על המנה המומלצת. אין להגדיל את המינון   •
מבלי להיוועץ ברופא, גם במידה ואתה סבור שאינך מגיב 
לתרופה. תרופות מקבוצת בנזודיאזיפינים עלולות לגרום 

לתלות רגשית או פיזית, גם אם הומלצו לך לשימוש. 

משך הטיפול: 
קסנאגיס מיועדת לטיפול קצר טווח בלבד )לא יותר מ- 12 

  14.9.14    30200901שבועות(. 

בדרך כלל לא תקבל מרשם ליותר מ- 4 שבועות ותגיע 
לביקורות סדירות אצל הרופא. השפעה פחותה של התרופה 
עלולה להתפתח אם נעשה בה שימוש ליותר ממספר 

שבועות.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול 
בתרופה ללא התייעצות עם הרופא, כיוון שיש להקטין את 
המינון בהדרגה. אם תפסיק ליטול את הטבליות או תפחית 
את המינון בבת אחת )ולא בהדרגתיות(, ייתכן ותסבול 
מתופעות גמילה שעלולות לגרום לך באופן זמני להיות חרד 
יותר או חסר מנוחה או לגרום לקשיים בשינה. תופעות אלו 
יחלפו כשהגוף יסתגל מחדש. במידה ואתה מודאג מתופעות 

אלו, היוועץ ברופא לקבלת מידע נוסף. 
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם 

שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ 

ברופא או ברוקח.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש בקסנאגיס עלול לגרום לתופעות 
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת 
תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. תופעות 

הלוואי יכולות להתבטא בעוצמות שונות באנשים שונים.
סיבות להפסקת הטיפול בקסנאגיס באופן מיידי: 

יש לפנות מיד לרופא להפסקת הטיפול במידה ואתה חווה 
את אחד מהתסמינים הבאים. הרופא ייעץ לך בנוגע לאופן 

הפסקת הטיפול.
לעיתים קרובות הטיפול בקסנאגיס עלול לגרום להשפעות   •
התנהגותיות ופסיכיאטריות חמורות כגון סערת נפש, 
חוסר מנוחה, תוקפנות, עצבנות, כעס אלים, אמונות שווא, 

סיוטים והזיות או התנהגות בלתי הולמת אחרת.
צפצופים פתאומיים בנשימה; קושי בבליעה או בנשימה;   •
נפיחות של העפעפיים, הפנים או השפתיים; פריחה או 

גירוד )בעיקר כאלו המשפיעים על כל הגוף(.
יש לפנות מיד לרופא אם אתה מבחין באחד מהתסמינים 
הבאים, כיוון שיהיה צורך בהתאמת המינון והטיפול: 

אובדן זיכרון )שיכחה(  •
הצהבה של העור והלבן של העיניים )צהבת(  •

סימפטומים של תלות וגמילה:
קיימת אפשרות לפתח תלות בעת נטילת תרופות כמו   •
קסנאגיס, המגבירות את הסבירות של תופעות גמילה 

בעת הפסקת הטיפול.
תופעות גמילה שכיחות יותר במקרים הבאים:   •

הפסקה מיידית של הטיפול.  ⚪
נטילת מינונים גבוהים.  ⚪

נטילת התרופה לזמן ממושך.  ⚪
היסטוריה של שימוש לרעה באלכוהול ובסמים.  ⚪

תופעות אלו עלולות להתבטא בכאבי ראש, כאבי שרירים, 
חרדה קיצונית, מתח, חוסר מנוחה, בלבול, שינויים במצב 

רוח, קושי בשינה ועצבנות.
במקרים חמורים של גמילה, ייתכנו גם התסמינים הבאים: 
בחילות; הקאות; זיעה; התכווצויות בבטן; התכווצויות שרירים; 
תחושה של חוסר מציאות או ניתוק; רגישות לקול, אור או 
מגע; חוסר תחושה ונימול של כפות הרגליים והידיים; הזיות 
)ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים בזמן ערות(; 

רעד או התקפי אפילפסיה.

תופעות לוואי נוספות: 
ביותר  מופיעות   - מאוד  שכיחות  לוואי  תופעות 

ממשתמש אחד מעשרה: 
תחושת עייפות ונמנום  •

תופעות לוואי שכיחות - מופיעות בשכיחות של עד 
משתמש אחד מעשרה: 

אובדן התיאבון  •
בלבול וחוסר התמצאות  •

דיכאון  •
שינויים בחשק המיני )גברים ונשים(  •

חסרות  תנועות  )עוויתות(,  קופצניות  תנועות   •
קואורדינציה

בעיות בשיווי משקל, חוסר יציבות )הרגשת שכרות( במיוחד   •
במהלך היום

אי יכולת לזכור פיסות מידע  •
דיבור לא ברור  •

חוסר ערנות או ריכוז  •
חוסר יכולת להישאר ער, תחושת איטיות  •

סחרחורות  •
כאבי ראש  •

ראייה כפולה או מטושטשת  •
עצירות, יובש בפה, בחילה  •

עייפות  •
עצבנות  •

תופעות לוואי שאינן שכיחות - מופיעות בשכיחות של 
עד משתמש אחד ממאה: 

עצבנות, חרדה או סערת נפש  •
נדודי שינה )חוסר יכולת לישון או הפרעות בשינה(  •

חוסר יציבות או רעד  •
בנשים, מחזור לא סדיר או ייצור יתר של פרולקטין )הורמון   •

המעודד ייצור חלב(
התכווצויות שרירים או חולשה 	•

שינויים במשקל  	•

התרוממות רוח או התרגשות יתר, הגורמות להתנהגות  	•
חריגה

הזיות )ראייה או שמיעה של דברים שאינם קיימים( 	•
תחושת עוינות וכעס 	•

מחשבות חריגות 	•
תנועות מעוותות או קופצניות  	•

היפראקטיביות 	•
קלקולי קיבה 	•

בעיות בתפקודי כבד )המתגלות בבדיקות דם(, דלקת של  	•
הכבד )צהבת(
תגובות בעור 	•

קושי במתן שתן או בעיות שליטה על שלפוחית   השתן 	•
לחץ מוגבר בעיניים, העלול להשפיע על הראייה 	•

תופעות לוואי ששכיחותן לא ידועה - לא ניתן להעריך את 
שכיחותן על סמך מידע זמין: 

חוסר איזון בחלק ממערכת העצבים. התסמינים עשויים לכלול:  	•
קצב לב מהיר ולחץ דם בלתי יציב )סחרחורת או חולשה(
תגובה אלרגית חמורה הגורמת לנפיחות בפנים או בגרון 	•

נפיחות בקרסוליים, בכפות הרגליים או באצבעות 	•
תגובה בעור הנגרמת מרגישות לאור השמש 	•

אם אתה סובל מאחת מתופעות הלוואי או אם אחת מתופעות 
הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא 

הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

איך לאחסן את התרופה?   .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום   •
סגור מחוץ להישג ידם ושדה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות 
ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה 

מפורשת מהרופא.
 )exp. date( אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה  •
המופיע על גבי אריזת הבליסטר הפנימית ואריזת הקרטון. 
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
יש לשמור בצורה בטוחה את אריזת הבליסטר הפנימית   •

באריזה החיצונית. 
 .25°C -יש לאחסן במקום קריר מתחת ל  •

אין להשליך תרופות למי השפכים או לפסולת הביתית. שאל 
את הרוקח כיצד ניתן להפטר מתרופות שאינך זקוק להן עוד. 

נקיטת אמצעים אלו תעזור לשמור על הסביבה.

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם את החומרים  	•

הבלתי פעילים הבאים:
קסנאגיס 0.25 מ"ג:

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Docusate sodium (85%) + Sodium benzoate (15%), 
Colloidal anhydrous silica, Maize starch, Magnesium 
stearate

קסנאגיס 0.5 מ"ג:
Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Docusate sodium (85%) + Sodium benzoate (15%), 
Colloidal anhydrous silica, Maize starch, Erythrosine 
sodium aluminium lake, Magnesium stearate

קסנאגיס 1 מ"ג:
Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, 
Docusate sodium (85%) + Sodium benzoate (15%), 
Colloidal anhydrous silica, Maize starch, Erythrosine 
sodium aluminium lake, F.D. and C. Blue Nr.2 aluminium 
lake, Magnesium stearate 

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:  •
הטבליות מגיעות באריזת קרטון המכילה 50/30/10 טבליות   

ארוזות בבליסטרים. כל בליסטר מכיל 10 טבליות.
קסנאגיס 0.25 מ"ג: טבליות אובליות לבנות עם קו חצייה   

בצד אחד וכיתוב "UPJOHN 29" בצד השני. 
קסנאגיס 0.5 מ"ג טבליות: טבליות אובליות ורודות עם קו   

חצייה בצד אחד וכיתוב "UPJOHN 55" בצד השני. 
קסנאגיס 1 מ"ג טבליות: טבליות אובליות בצבע סגול בהיר   
עם קו חצייה בצד אחד וכיתוב "UPJOHN 90" בצד השני.

היצרן, בעל הרישום וכתובתו: פריגו ישראל פרמצבטיקה   •
בע"מ, ת"ד 16, ירוחם.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: ספטמבר   •
.2014

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד   •
הבריאות: 

6348.26906 קסנאגיס 0.25 מ"ג:    •
6346.26908 קסנאגיס 0.5 מ"ג:    •
6347.26907 קסנאגיס 1 מ"ג:    •

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר.   •
על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.




