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

 היסטפד
 סירופ / מחפיות 

 
 קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה 

   :החומרים הפעילים: הרכב
 :כל מחפיה מכילה: מחפיות

Triprolidine HCl               2.5mg. 
Pseudoephedrine HCl        60mg. 

 .ג סוכרוז" מ37.7 מכיל 
 :מכילה)) ל" מ5(כל כפית : סירופ

Triprolidine HCl                       1.25mg. 
Psuedoephedrine HCl                  30mg. 

 . גרם סוכרוז3מכיל 
 

 :המרכיבים הבלתי פעילים
 : היסטפד מחפיות

Sucrose, Talc, Calcium hydrogen phosphate, Microcrystalline cellulose, Starch, Povidone,   
Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, Opalux ASF 2833, Cellulose Acetate 
Phthalate, Pregelatinized starch. 

 :היסטפד סירופ
 Purified water, Strawberry flavour, Methyl hydroxybenzoate sodium, Saccharine sodium, 
Citric acid anhydrous, Sucrose, Propyl hydroxybenzoate sodium, Glycerol. 

 
 : פעילות רפואית

 . להקלה על נזלת במקרה של התקררות ונזלת על רקע אלרגי
 

 ? מתי אין להשתמש בתכשיר
 . אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך מניקה

ת מיתר לחץ דם /ם הינך סובלאו א; אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
 . מעצירת שתן אובעיות בעורקים הכליליים, חמור

 .אין להשתמש במשך התקף אסטמתי
 14אלא אם חלפו , MAOIת בו זמנית עם תכשירי /אין להשתמש בתכשיר זה אם הינך מטופל

 . MAOI-ימים מהפסקת לקיחת ה
 

 .  אם הינך בהריוןפולאין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטי
כולל (או כלי דם /הלב ו, )כגון אסטמה(מערכת הנשימה : ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד/אם הינך סובל
בלוטת , )כגון אולקוס(מערכת העיכול , מערכת השתן/הכליה, הכבד, )כגון גלאוקומה(עיניים , )יתר לחץ דם

 .סוכרת, בלוטת הערמונית עצירת שתן, )תירואיד(התריס 
 .סחרחורות או פריחה, כאבי ראש מתמשכים, אם השיעול מלווה בחום גבוה

 ? איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך 
בהפעלת מכונות מסוכנות , השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב

ל אופניים או ממשחקים בקרבת באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה ע. ובכל פעילות המחייבת עירנות
 . הכביש וכדומה

 . אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול בתרופה
 

 : אזהרות
 . השימוש בתרופה זו עלול לגרום לטשטוש הראיה
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 . אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא
 . כך לרופא לפני נטילת התרופה-עליך להודיע על, ה כלשהיה למזון כלשהו או לתרופ/אם הינך רגיש

 
 : תגובות בין תרופתיות

עליך לדווח לרופא המטפל , או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל
לגבי תרופות מהקבוצות , במיוחד. יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות-כדי למנוע סיכונים או אי

, לפרקינסון, לשינה, כגון תרופות להרגעה(תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית : באותה
, , תרופות נגד דיכאון). חומרים מרדימים לניתוחים ומשככי כאבים נרקוטיים, נגד אלרגיות, לאפילפסיה

, ד שיעול והצטננותתרופות נג, כולינרגיות-תרופות אנטי, )כגון חוסמי ביתא(תרופות להורדת לחץ דם וללב 
 ימים מתום הטיפול בבולמי 14ובתוך , אין ליטול בו זמנית). כגון אמפטמינים(תרופות מדכאי תיאבון 

 ).לדיכאון(מונואמינואוקסידז 
 

 : תופעות לוואי
, יובש בפה: בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון, נוסף לפעילות הרצויה של התרופה

במיוחד (רוזג , עייפות, סחרחורת, כאב בטן, הרגשת חום,  נמנום, בחילה, טוש ראיהטש, פריחה בעור
 .הפרעות בשינה, חוסר מנוחה, )בילדים

 
 :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

, הזיות, אי סדירות בקצב הלב, קוצר או קשיי נשימה, כאבי ראש מתמשכים, כאב גרון, פריחה, חום גבוה
  .הפסק הטיפול ופני לרופא מיד) נדיר: (עצירת שתן. ק הטיפול ופנה לרופאהפס) נדירות: (עויתות

או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך , ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
 . להתייעץ עם הרופא מיד

 
 : תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות

 ! ה /ופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילדעל ההורים לדווח לר
 . לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו) י(ראה

 
 : מינון

 : מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
 . םעד ארבע פעמים ביו,  שעות6 עד 4ל או מחפיה אחת כל " מ10 :12מבוגרים וילדים מעל גיל 

 . עד ארבע פעמים ביום,  שעות8 עד 6ל כל " מ5 :6-12ילדים בגיל 
 . שנים בהוראת הרופא המטפל בלבד6השימוש בילדים מתחת לגיל 

 .אין לעבור על המנה או על תקופת הטיפול המומלצים.  לעבור על המנה המומלצתאין
 . תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות מתחת לגיל שנה

 .  ימים יש לפנות לרופא7אם לא חל לשיפור במצבך תוך 
ול שתי מנות אך בשום אופן אין ליט; אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הקצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת

 !ביחד
 

 : שים לב
 .יש להקפיד על מדידת המנה של הסירופ בכוסית מדידה מיוחדת או בכפית מדידה

 
 אופן השימוש 

 .יש לבלוע את התרופה עם מעט מים. אין ללעוס: טבליות
 .יש ליטול התרופה עם אוכל או חלב כדי להפחית אי נעימות בקיבה

 .  המנה היומית האחרונה כמה שעות לפני השינהעל מנת להפחית נדודי שינה יש לקחת את
 

 ! מנע הרעלה 
או תינוקות ועל ידי כך /תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו

, חולים-פנה מיד לחדר מיון של בית, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה. תמנע הרעלה
 ! אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא . ה איתךוהבא אריזת התרופ
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י משקפיים אם הינך /הרכב.  שהינך נוטל תרופהבכל פעם בדוק התווית והמנה !אין ליטול תרופות בחושך

 . ה להם/זקוק
 

 : אחסנה
 .חשוך ויבש, במקום קריר: מחפיות.  במקום קריר וחשוך:  סירופ

נא לשים לב לתאריך . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
 . עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! התפוגה של התכשיר 

 . אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
 

 : רישום התרופה' מס
  2794.21825: היסטפד מחפיות
  2962.21824:  היסטפד סירופ


