
 סקלוקיפ םע היפוקסונולוק עוציב תארקל הנכה
)Picolax( 

 
 המלש תואירבו הקידבב החלצה ילוחיאב ,רובעל ךיילעש הקידבה אשונב עדימ ןלהל

 
 ? הקידבה יהמ
 ךותל תולכתסה תרשפאמ היפוקסונולוק תקידב

 הקידבה .ילופיטו יתנחבא יעצמאכ סגה יעמה ללח

 שימגו קד רוניצ – פוקסונולוק תועצמאב תעצבתמ

 רוא רוקמ והצקבש ,םייטפוא םיביסמ יונבה

 תולכתסה קדובל תרשפאמה הריעז ואדיו תמלצמו

 .תעבטה יפ ךרד רדחומ ,עבצאכ ויבועש ,פוקסונולוקה  .יעמה ךותל הרישי

 .םיפילופ תתירכ וא תויספויב תחיקל ומכ תולועפ הקידבה ךלהמב תועצבתמ םיתיעל

 

 :הקידבה תארקל בושח עדימו תויחנה

 .הנמזהב םימושרה העשבו םויב ןוכמה תוריכזמל תונפל ךילע •

 ךתוא .הנפהש אפורהמ טרופמ בתכמ ,ההזמ הדועת ,המיאתמ תיפסכ תובייחתה איבהל שי •

 תקידבל תורושקה תוקידב תואצותו יאופר ךמסמ לכו הקידבל תרחא היינפה לכ וא הקידבל

 .היפוקסונולוקה

 תולועפ ןה הקידבה רחאל תועש 12 דע רושכמ תלעפה וא הגיהנ .הוולמ םע עיגהל שי •

 .הקידבה ךלהמב תונתינה שוטשטה תופורת תעפשה לשב תונכוסמ

 .חונ דגב שובללו )’וכו םיטישכת ,ףסכ( ךרע יצפח אלל עיגהל ץלמומ •

 תורידתב םייעמ תוליעפל םרוגה לשלשמ רישכתב שומיש לע תססבתמ הקידבל הנכהה •

 .)ךשמהב טוריפ( תילזונ הטאיד לעו ההובג

 תקיודמ הקידב רשפאמ יעמה ללח לש טלחומ ןויקינ קרו רחאמ ,תיברמ תובישח וז הנכהל •

 לוכאל רוסא הלא םימיב - הקידבה ינפל  )תועש 72(  םימי 3 הליחתמ הנכהה .הנמיהמו

 .)לשובמ וא יח :אוהש גוס לכמ ( םיערז וא  יביס םיליכמה תונוזמ וא תוקריו תוריפ

 עבקי ךרות יכ י/שקבו ,הקידבל רותה תנמזה תעב תאז י/ןייצ אנ ,תרכוסמ ת/לבוס ךניה םא •

 .תמדקומ העשל
 
 :אפורל חוודל שי הקידבה עוציב ינפל 

 םא .הקידבה ינפל עובש קיספהל שי ,לזרב ומכ תופורת ת/ לטונ ךנה םא .תופורתל  ת/יגרלא ךנה םא

 וא לפטמה אפור םע ץעייתהל שי ,םדה לולידל תורחא תופורת  וא סקיבלפ  וא ןידמוק לטונ ךנה

 .הקידבה ינפל םימי 7 ןתקספה יבגל גולוידרק



 
  ןיא ,תוילכ תלחמ ןוגכ םדב םיחלמ יונישל וא תושבייתהל הובג יוכיס ילעבל תצלמומ אל וז הנכה :הרעה
 .םיביכרמהמ דחאל תושיגר וא תוילכ תקיפס יא ,בל תקיפס יא לש הרקמב סקלוקיפב שמתשהל

 
 :הקידבה תארקל תונכה
 לע דיפקהל בושח יעמה תא תוקנל ידכ. המלשו תקיודמ הקידב רשפאמ יעמה לש טלחומ ןויקינ קר 

 :ךשמהב טרופמכ תומיאתמה תופורתה תא  תחקלו הנוכנ הלכלכ
 

 .הקידבה תא עצבל תורשפא ןיא ןיטולחל יקנ וניא יעמה םא
 הנוכנ הלכלכ.1

 לוכאל רוסא 
 

 לוכאל רתומ

 ינפל תועש 72
 הקידבה
 ינפל םימי 3(

 )הקידבה

  ודקובא ,םיתיז,תוקרי ,  תוריפ
 םחל ( רוחשו יח םחל-םיביס םע םינגד
  ,לוגרוב ,לעוש תלוביש ,תמסוכ )אלמ
 .סרית ,הטיח יביסו הלונרג

 .סומוח ,םישדע ,תיעועש ,הנופא -תוינטק
 ,םינטוב ,םידקש ,םיניערג  -םיחוציפ
   .םושמוש

 ןבל חמקמ םירקרק ,טגב ,התיפ ,ןבל םחל
 ןבל חמקמ -  תוירטא ,תוטספ
 ,ןבל זרוא   ,המדא -חופת
 רולפנרוקמו תלוסמ תוסייד
 .גד ,ודוה ,ףוע תוציצק יגוס
 ירפ תוכיתח אלל -בלח ירצומ יגוס לכ
 םיננוסמ םייעבט םיצימ

 ינפל תועש 24
 הקידבה
 )הקידבה ינפל םוי (

 קצומ לכוא
 בלח ירצומ

  :דבלב תילזונ הלכלכ
 ,בלח אלל הפק סנ  ,הת ,םילולצ םיקרמ
 ,הלולצ  הביר ,שבד ,םיננוסמ תורפ יצימ
 תואקשמ ,םימ ,)םודא עבצב אל (  יל'ג

 .םיזגומ
 
 :תופורת תועצמאב הנכה    .2 
 רודכ - LAXADINE   ירודכ   4  - ו PICOLAX סקלוקיפ רישכתל : אפור םשרמב דייטצהל שי

   .לשלשמ

 LAXADINE ירודכ 2 תחקל שי ברעב 8 ב הקידבה ינפל  םיימויו םימי השולש

 



 : הקידבה ינפל םוי
 תא םירבועה םילפוטמ
 דעו  רקובב הקידבה
  14:00 העשה

 – הקידבה ינפל םוי
 , םירק םימ סוכב לוהמ  סקלוקיפ תותשל שי רקובב 14:00 העשב 
  יעמה תפיטשל רחא לולצ לזונ לכ וא םימ רטיל 2 -כ תותשל כ"חאו
  .תושבייתה תעינמלו
 
 

 סוכב הלוהמ  סקלוקיפ לש  הינשה  תיקש תא תותשל שי 20:00 העשב
   .תושבייתה תעינמל רטיל 2-כ םילולצ םילזונ תייתשב ךישמהל .םימ
 .הקידבה ינפל תועש 3 דע תותשל ןתינ םימ
   

 תא םירבועה םילפוטמ
 צ"הרחא תועשב הקידבה
  14:00 העש  ירחא

  סקלוקיפ לש תיקש תותשל שי 20:00 העשב .– הקידבה ינפל םוי
 לולצ לזונ לכ וא םימ רטיל 2 -כ תותשל כ"חאו םירק םימ סוכב הלוהמ
  .תושבייתה תעינמל ,רחא
 

 לש היינשה תיקשה תא תותשל שי הקידבה םוי רקובב 08:00 העשב
 רטיל 2-כ םילזונ תייתשב ךישמהל .םירק םימ סוכב לוהמ סקלוקיפ
 ינפל תועש 3-4 הייתש קיספהל שי .תושבייתה תעינמל . םילולצ םילזונ

 הקידבה
 

 
 

 :הקידבה םויב
ü ךלהמב שטשוטמ היהתו רחאמ ,הקידבה רחאל התיבה ךתוא חקיש הוולמ םע עיגהל הבוח 

 .הירחא תועש רפסמו הקידבה
ü הקידבה דעומ ינפל תועש 3 םימ תותשל קיספהל שי. 
ü תופורתה תא תחקל ךילע ,בל תלחממ וא הובג םד ץחלמ ת/לבוס ךנה םא ,םוצה תורמל 

 .הקידבה ינפל תועש 3 דע תועובקה
ü תאו ןילוסנאה תא איבהל שי ךא , הקידבה םוי רקובב ןילוסנא קירזהל רוסא- תרכס ילוחל 

 .הקידבל בקעמה סיטרכ
ü עוציבל המכסה לע ךתמיתח קוח יפ לע -המכסה ספוט לע םותחל שקבתת הקידבה ינפל 

 .העוציבל יחרכה יאנת הנה הלועפה
ü םנדבואל יארחא וניא םילוחה תיב .םיטישכת אלל עיגהלו י/לדתשהו חונ דגב י/שבל אנא. 

 
 
 

 :הקידבה ךלהמ
 .דירוה ךותל שוטשט תקירז ךל ןתנית הקידבה ןמזב תוחונה רסוח תשוחת תא תיחפהל תנמ לע
 קדוב אפורה וכרדו תעבטה יפל רדחומ פוקסודנאה . תולפוקמ םייכרבב לאמש דצ לע בכשל י/שקבתת
 .יעמה תא
 .תוקד 45-60-כ הקידבה ךשמ
 
 :הקידבה רחאל

 . תוששואתהל דע ןוכמב החגשהל י/ראשית §
 .לפטמה תווצה רושיאב לוכאלו תותשל  י/לכות העשכ רחאל           

 .לפטמה אפורל בתכמ י/לבקתו הקידבה תואצות תא  ךל ורסמי תוששואתהה רחאל §
 .תועובש 2-3 ךות תונכומ ויהי תויספויב לש תויפוסה תואצותה            

 
 לכ וא הגיהנ הרוסא ןכלו הקידבה רחאל תועש רפסמ לק לובלב וא שוטשט שיגרהל םילולע םתא

 .תועש 12 ךשמב תונרע תשרודה תוליעפ
 



 ......הקידבה רחאל
 
 . תעבטה יפמ לק םומיד וא ,ןטבב תואלמו תוחיפת לש השגרהל תופצל ןתינ הקידבה רחאל
 : תואבה תועפותהמ תחא העיפומ םא

ü ןטבב וא הזחב םיזע םיבאכ 
ü הקידבה רחאל הממיכ תרומרמצו םוח תיילע  
ü הלודג תומכב האוצב םד 

 .הקידבה ח"וד ךדיבשכ לפטמה אפורל וא ןוימל ,ורטסג ןוכמל  תונפל שי
 
 

 : םידלי ןונימ
 .הקידבה ינפל תועש 8 – כ תיקש עבר ,הקידבה ינפל תועש 16 – כ תיקש עבר  :םייתנש דע הנש ליג
 .הקידבה ינפל תועש 8 – כ תיקש יצח ,הקידבה ינפל תועש 16 – כ תיקש יצח : 2-4 ליג
 .הקידבה ינפל תועש 8 – כ תיקש יצח ,הקידבה ינפל תועש 16 – כ תחא תיקש : 4-9 ליג
 .םירגובמ לש הנמ :הלעמו 9 ליג

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


