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  י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"פורמט עלון זה נקבע ע
 

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

  :קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
  

 Tzarevet X Mint Flavour בטעם מנטה         X צרבת   : שם התכשיר וצורתו
  Tzarevet X Melon Flavour          בטעם מלוןXצרבת         

  Tzarevet X Lemon Flavour      בטעם לימוןXצרבת        
  Tzarevet X Cherry Flavour בטעם דובדבן   Xצרבת           

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

                                                                      Calcium Carbonate 500mg  
  ).ג סידן זמין לטבליה" מ200( 
   

                                                  Tzarevet X - Mint  Flavour chewable tablets  
  

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, 
Aspartame, Peppermint flavour                                                                                                        
 

  אספרטם'  מג7 –כל טבליה מכילה  כ  כמו כן
  

                                               Tzarevet X - Melon  Flavour chewable tablets   
  

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Melangor    
flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake 
 

  אספרטם'  מג4.5 –כל טבליה מכילה  כ  כמו כן
  

                                             Tzarevet X - Lemon  Flavour chewable tablets :   
  

Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate,  
Lemon flavour, Aspartame, Quinoline Yellow E104,                                                                 

  
  אספרטם'  מג3.5 –כל טבליה מכילה  כ  כמו כן

  
                                             Tzarevet X - Cherry  Flavour chewable tablets :   

  
Mannitol, Povidone (K-25), Sodium starch glycolate, Magnesium stearate,                   
Aspartame,Cherry flavour, FD&C Red No.40, FD&C Blue No.1 Lake                           

  אספרטם'   מג6 – טבליה מכילה  כ כל כמו כן
  mEq 10כושר סתירת חומצה לטבליה 

  
  .לתזונה) סידן(נוגד חומציות ותוספת קלציום : פעילות רפואית
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  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 
  

  אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה 
אין להשתמש , ואידוזיסאבנים בכליות או סרק, ת מעודף סידן/אין להשתמש אם הינך סובל

  .במקרים של כאבי בטן והקאות
  אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

   מניקהאוריון בהאם הינך 
במיוחד , מערכת השתן/הכליה, הכבד, או כלי דם/הלב ות בעבר מליקוי בתפקוד /אם הינך סובל
  .אבנים בכליות

  בצורה מופרזת בתקופת הטיפול עם התרופה או משקאות חריפים אין לשתות יינות
  .יש להימנע מעישון מופרז

  .ש להימנע משתיה מופרזת של משקאות המכילים קפאיןי
  

  :אזהרות
  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא

  .בדם בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו יש לערוך בדיקות רמת סידן
עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/גישאם הינך ר
  .התרופה

  
  תגובות בין תרופתיות

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

  :תרופות מהקבוצות הבאות
, קורטיקוסטרואידים, )ללב( דיגיטליס, מגנזיום, פוספט, תרופות המכילות קלציום

  .Dויטמין , )לעויתות(פנוטיאזין ,)אנטיביוטיקה(טטרציקלינים
  

  :תופעות לוואי
  בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

  .כאשר הנך מרגישה בשינוי במצב בריאותיך או בהרגשתך הכללית, ם קבלת התרופהע
  עצירות  :כגון

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

  
  :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות

  !ה/ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילדעל 
  

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  אין לעבור על המנה המומלצת
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  :להקלת צרבת
  :מבוגרים וקשישים 

  . טבליות עם הופעת הצרבת1-2י בפה /י או המס/לעס
   שעות 24 טבליות בתקופה של 11 - מ  לא יותרועדיף 15 –מ  אין לצרוך למעלה

  .להשתמש במינון המקסימלי יותר משבועייםאין 
  :6-12ילדים 
  . טבליה עם הופעת הצרבת1י בפה /י או המס/לעס

  . שעות24 טבליות בתקופה של 4 - יותר מךאין לצרו
  

  :כתוספת סידן
  . טבליות ליום4  :נשים הרות ומניקות , מבוגרים, ילדים
  .טבליות ליום 5 : לאחר תקופת הבלותנשים

  . 6תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות וילדים מתחת לגיל  
  

  .יש ליטול את התרופה שעה עד שעה וחצי אחרי הארוחה
  .אם לא חל שיפור בצרבת תוך שבועיים יש לפנות לרופא

  
  :שים לב

  . מוצרי דגן, סובין,בררובר, תרד, חלב ומוצריו עם אין ליטול תרופה זו בו זמנית 
יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות במתן 

  .דרך הפה כולל תכשירי ברזל הניתנים דרך הפה
  

  :אופן השימוש
  אין לחצות או לכתוש את הטבליה

  
  !מנע הרעלה 

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

, פנה מיד לחדר מיון של בית החולים, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
  .והבא אריזת התרופה איתך

  ! ללא הוראה מפורשת מרופא אל תגרום להקאה
  .ופה שהנך נוטל התרבכל פעם בדוק התווית והמנה ! אין ליטול תרופה בחושך 

  .ה להם/י משקפיים אם הינך זקוק/הרכב
  

   במקום קריר :אחסנה
לשים   נא . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה 

שסיפק לך את   עליך להיוועץ ברוקח , בכל מקרה של ספק! לב לתאריך התפוגה של התכשיר
  .התרופה

  .זהאין לאחסן תרופות שונות באותה ארי
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  תרופה רשום ה. מס

 1311430847: רשום.  בטעם מנטה מסXצרבת 
  1311730850: רשום.  בטעם מלון מסXצרבת 
  131530848: רשום.  בטעם לימון מסXצרבת 
  1311630849: רשום.  בטעם דובדבן מסXצרבת 

  
    קרית מלאכי3הקידמה , מ"ט תעשיות כימיות בע.צ. כ:יצרן

  הוד השרון, 4החרש '  רח,מ"בע. ט.צ.כ: משווק


