
 
 

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

  פורמט עלון זה נקבע על ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
  

  :קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
  

   סירופ3 –פריפל : שם התכשיר וצורתו
 FERRIPEL  - 3 SYRUP                                                                  

  
  :וכמותם וריכוזם) ים(הפעיל) ים( החומר:הרכב

  : ל מכילה" מ5כל כפית 
50  mg Iron {as Iron (III) Hydroxide Polymaltose Complex} 

  .ל" מ5ג סוכרוז בכל כפית " מ1000 –התכשיר מכיל כ 
 : כן התכשיר מכיל את המרכיבים הבאים-כמו

Sorbitol sol 70%, Sucrose, Ethanol 95%, Cream Essence, Methyl hydroxyl benzoate, Propyl 
hydroxyl benzoate Sodium hydroxide, Dilute hydrochloric acid, Purified water. 

  
  .התרופה מיועדת למניעה וטיפול באנמיה הנגרמת מחוסר ברזל: פעילות רפואית

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

  
  .ש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופהאין להשתמ

  אנמיה : אין להשתמש בתרופה זו במצבי אנמיה אחרים שאינם מלווים בחוסר ברזל כגון
  .המוליטית

  
  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

  ).כדי לתאם את המינון(אם הינך בהריון או  מניקה 
, )'כגון קרישה וכו(מערכת הדם , )כגון אולקוס( מערכת העיכול :  מליקוי בתפקודת או סבלת בעבר/אם הינך סובל

  .ת עירויי דם חוזרים/אם הינך מקבל,  מחוסר דם אובדני, )התכשיר מכיל סוכר(מסכרת 
  

  :אזהרות
  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא

  .יש לערוך בדיקות דםבתקופת הטיפול בתרופה זו 
  .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  
  תגובות בין תרופתיות

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

  ן
  :תופעות לוואי

  :כגון, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  .לחץ בחלק העליון של הקיבה ותחושת שובע, בחילה, שלשול, עצירות

  
  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

  . לרופאי/י הטיפול ופנה/הפסק): נדיר( כאבי בטן עזים 
או אם חל שינוי  בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ , ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הנך מרגיש

  .עם הרופא מיד
  .לצואה כהה אין משמעות קלינית.בשינוי זה אין מקום לדאגה. תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואה

  
  .מינון לפי הוראות הרופא בלבד

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  :12למבוגרים וילדים מעל גיל 

  . כפיות ביום2 – 1:  למניעת אנמיה
  . כפיות ביום4 – 2: לטיפול באנמיה

  
  :מינון לילדים

  .ג משקל גוף ליום"ק)/ל" מ0.1(ג " מ1:  למניעת אנמיה
  .ג ליום" מ15בתינוקות עד גיל שנתיים אין לעבור על מינון של 

  . פעמים ביום3ג משקל גוף "ק)/ל" מ0.2(ג  " מ2עד : פול באנמיהלטי
  
  



  .אין לעבור על המנה המומלצת
תרופה זו אינה מיועדת לתינוקות מתחת לגיל שנתיים מאחר וצורת מתן זו מקשה על מינונים מדויקים לטיפול מונע 

  .לגיל הרך
  . טיפות3-לטיפול מונע בתינוקות מתחת לגיל שנתיים ניתן להשתמש בפריפל

  
  :י לב/שים

  .יש להקפיד על מדידת המנה בכפית מידה או בכוסית מדידה מיוחדת
אנטיביוטיקה מקבוצת , בין נטילת תרופה זו לבין נטילת סותרי חומצה, לפחות, יש לחכות פרק זמן של שעתיים

  .) שעות24מספיק לחכות  (-)להרעלת מתכת(דימרקפרול , הטטרציקלינים והקוינולונים
  

  : השימושאופן
  .יש ליטול את התרופה במהלך או אחרי ארוחה

  .ניתן לערבב תרופה זו בטרם נטילתה עם מיצי פירות וירקות או מזון תינוקות
  

********************************  
  *? י לסייע להצלחת הטיפול /כיצד תוכל* 

********************************  
  .ידי הרופא-עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על

  .גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא
  

  !י הרעלה /מנע
  

י /או תינוקות ועל יד כך תמנע/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו
  .הרעלה

י אריזת התרופה /והבא, י מיד לחדר מיון של בית חולים/נהפ, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
  .איתך

  ! ללא הוראה מפורשת מרופא אין לגרום להקאה
  .ת התרופה/ שהנך נוטלבכל פעם  יש לבדוק התווית והמנה ! אין ליטול תרופות בחושך 

  .ה להם/יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק
  

  במקום קריר וחשוך :  אחסנה
נא לשים לב לתאריך התפוגה . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, האחסנה המומלצים/ריזה גם לפי תנאי הא

  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! של התכשיר
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  1074728826:  רשום התרופה. מס

  אכי                                   קרית מל, מ"תעשיות כימיות בע. ט.צ.כ :היצרן
  הוד השרון, 4החרש ' רח, מ" כצט בע: משווק


