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

  6198-ו"התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא 

  פירותבטעם  ®אקמולי
          סירופ ללא סוכר 

  
            הרכב

          :יםל מכיל" מ5כל 
Paracetamol  125 mg        

  
  :מרכיבים בלתי פעילים

Xylitol, glycerin, povidone, propylene glycol,  acesulfame potassium, methylparaben, 
ammonium glycyrrhizinate, flavour tutti frutti flavour vanilla, propylparaben, color red FDC 
No.40, color blue FDC No.2, sodium hydroxide, purified water.  

  פעילות רפואית 
  .משכך כאבים ומוריד חום

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

  . ממרכיביהאין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת 

  הטיפול
  ה או ילדך   /מניקה או אם את/אם הינך בהריון

  .אלכוהוליזם או מצהבת, מערכת השתן/ה בעבר מליקוי בתיפקוד הכבד או הכליה/ת או סבל/סובל
  

  אזהרות
  ,ניתן לתקופה ממושכת, ינון גבוה מהמומלץ כאשר ניתן במ:פרצטאמול עלול לגרום לנזק בכבד במקרים האלה

  .כשנוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד, שותים משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול
  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא

  .לפני נטילת התרופהעליך להודיע על כך לרופא , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/ה או ילדך רגיש/אם את
  . שנים3יש להיוועץ ברופא בעת השימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל 

  .של תרופה זו בזמן צום) בגבול המומלץ(מנע מלקיחת מינון גבוה ייש לה
 -אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח

  .הרעלה של פרצטאמול/ יתרלמניעת מינון
  

  תרופתיות-תגובות בין
עליך לדווח לרופא המטפל , ת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת/ת תרופה נוספת או אם גמר/ה או ילדך נוטל/אם את

תרופות : במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות, תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-כדי למנוע סיכונים או אי
, תרופות נגד קרישת דם, )לאפילפסיה, לשינה, תרופות להרגעה: כגון( מערכת העצבים המרכזית המשפיעות על

ובעיות קיבה , אהקה, לטיפול בבחילה(מטוכלופראמיד או דומפרידון  ,תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים
 ,בכבד כגון ברביטורטיםאו תכשירים הממריצים יצור אנזימים , )להפחתת יתר שומני הדם(כולסטירמין , )אחרות

  .או קרבמזפין פניטואין
  .אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול

  
  תופעות לוואי

גירויים או , פריחהבזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  .סחרחורת

  ל ממינון יתרלחדת הנובעות בדרך כתופעות לוואי המחייבות התייחסות מיו
יש להפסיק נטילת ): נדיר (כאב או רגישות בבטן עליונה, נפיחות,  כאבי בטןאובדן תיאבון, הקאה, בחילה ,שילשול

  .התרופה ולפנות לרופא
 עליך להתייעץ, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשה הכללית/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  .עם הרופא מיד
  תרופתיות בילדים ובתינוקות-תופעות לוואי ותגובות בין

  .ה/על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד
  . תרופתיות מיוחדות שפורטו-י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין/ראה

  
 מינון

  :בהעדר הוראה אחרת מהרופא
  ילדים
  .י את המינון המתאים בטבלאות/מצא

  . יש לתת את המינון כפי שמופיע בטבלת המשקל המציינת מינון לפי משקל-אם ידוע לך משקל הילד
  .  יקבע המינון על פי הגיל כפי שמופיע בטבלת הגיל המציינת מינון לפי גיל הילד-רק במקרה שלא ידוע משקל הילד
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  טבלת משקל
  מספר מנות מקסימלי ליממה   במיליליטריםמנה  משקל הילד

   פעמים ביממה5עד   1.8  ג" ק3
   פעמים ביממה5עד   2.4  ג" ק4
   פעמים ביממה5עד   3.0  ג" ק5
   פעמים ביממה5עד   3.6  ג" ק6
   פעמים ביממה5עד   4.2  ג"ק 7
   פעמים ביממה5עד   4.8  ג" ק8
   פעמים ביממה5עד   5.4  ג" ק9

  ביממה פעמים 5עד   6.0  ג" ק10
   פעמים ביממה5עד   6.6  ג" ק11
   פעמים ביממה5עד   7.2  ג" ק12
   פעמים ביממה5עד   7.8  ג" ק13
   פעמים ביממה5עד   8.4  ג" ק14
   פעמים ביממה5עד   9.0  ג" ק15
   פעמים ביממה5עד   9.6  ג" ק16
   פעמים ביממה5עד   10.2  ג" ק17
   פעמים ביממה5עד   10.8  ג" ק18
   פעמים ביממה5עד   11.4  ג" ק19
   פעמים ביממה5עד   12.0  ג" ק20
  

  טבלת גיל
לכן יש לעשות מאמץ ולברר . ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי

ה ניתן /רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד.  ולקבוע מינון לפי טבלת המשקלה/את משקל הילד
  .לקבוע מינון לפי טבלה זו

 מספר מנות מקסימלי ליממה  מנה במיליליטרים  יל הילדג
  ביממה פעמים 5עד   1.6   חודשים3-0

  ביממה פעמים5עד   3.2   חודשים11-4
 ביממה פעמים 5עד   4.8   חודשים23 - 12

 ביממה פעמים 5עד   6.4   שנים3-2
 ביממה פעמים 5עד   9.6   שנים5-4
 ביממה  פעמים5עד   12.8   שנים8-6

  ביממה פעמים5עד   16.0   שנים10-9
  ממה פעמים בי5עד   19.2   שנים11
  

  אין לעבור על המנה המומלצת או על מספר המנות ביממה
  . שעות4 -לתת המנות במרווחים של לא פחות מ/יש ליטול

  : שנים12ילדים מעל גיל 
  .אין לעבור על המנה המומלצת .לפי הצורך,  שעות5-4ל כל " מ20

 24במשך ) ל סירופ" מ160 -המצוי ב( גרם של פרצטאמול 4אין לעבור על  .לפי הצורך,  שעות5-4ל כל " מ20: מבוגרים
  .שעות

  . ימים יש לפנות לרופא5 ימים או אם לא היתה הקלה בכאבים תוך 3 -אם החום נמשך למעלה מ
  .יש להיוועץ ברופא או לפנות לחדר מיון, אם הילד נטל בטעות מנה כפולה

  
  אופן השימוש

כדי למדוד את הכמות הרצויה . ל" מ0.1במזרק מודדת ) קו(כל שנתה . שתמש במזרק המצורף לשם דיוק במינוןיש לה
עד , כלפי מעלה) הבוכנה(במזרק יש להכניס את גוף המזרק לבקבוק ביד אחת וביד השנייה למשוך את הטובלן 

  ).הבוכנה(י לקרוא את הכמות הרצויה בחלקו העליון של הטובלן /שתוכל
  .להכניס את המזרק לפי הילד לכיוון הלחי ולהזליף את תכולתו לאטיש 

  .יש להפריד את חלקי המזרק ולשטוף במים פושרים וסבון, ולפני כל הכנסה של גוף המזרק לבקבוקלאחר השימוש 
  

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

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

  .איתך
  ! ללא הוראה מפורשת מהרופא להקאהי/אל תגרום

  .  לילד תרופהת/ נותןת או/ נוטל שהינךבכל פעםבדוק התווית והמנה ! אין ליטול תרופות בחושך
  .ה להם/י משקפיים אם הינך זקוק/רכבה
  

  החסנה
  .אין לאחסן במקרר. יש לשמור תרופה זו במקום קריר

 נא לשים לב לתאריך התפוגה של. תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, החסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! התכשיר
  .סן תרופות שונות באותה אריזהאין לאח
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  ,מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע

  .תקוה-פתח, 3190ד "ת


