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  2006מאי  בי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו "פורמט עלון זה נקבע ע

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

  

   בתרופהי/קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש
  

  :שם התכשיר וצורתו
  

    TUMS ASSORTED FRUIT FLAVOUR  טאמס  בטעמי פירות שונים

    Chewable tablets        ללעיסהטבליות 
  

   TUMS EX ASSORTED BERRIES   בטעם פירות יער    EXטאמס

    Chewable tablets        טבליות ללעיסה  

  
    TUMS  REGULAR STRENGTH PEPPERMINT       טאמס חוזק רגיל בטעם מנטה  

 Regular Strength                      חוזק רגיל
    Chewable tablets                       טבליות ללעיסה    

  
  

  : לטבליהריכוזם/החומרים הפעילים וכמותם: הרכב
  

  :טאמס בטעמי פירות שונים
  

  CALCIUM  CARBONATE  500 MG  
  )טבליהלג סידן זמין "מ 200 (

  10mEq: כושר סתירת חומצה לטבליה
  

  : חומרים בלתי פעילים
Icing Sugar, Dextrose Monohydrate, Compressible Sugar, Starch (Maize), Anhydrous Citric Acid, Talc, 
Magnesium Stearate, Lemon Flavour (J3790), Quinoline Yellow Lake (E104), Orange Flavour Firmenich 
(52.150), Sunset Yellow Lake (E110), Blackcurrant Flavour (J3045), Lynlake Violet (E124 &E131) 

  
  ג סוכרוז"  מ432טבליה מכילה כל 

  
  

    :    בטעם פירות יער EXטאמס
  

  כל טבליה מכילה
  CALCIUM CARBONATE  780.06 MG  

  )טבליהלג סידן זמין "מ 300 (
  13.5mEq: כושר סתירת חומצה לטבליה

 
  : חומרים בלתי פעילים

Sucrose (as confection's sugar),  Corn Starch, Talc, Light Mineral Oil, Adipic Acid, Flavor #36715, 
Sodium  polyphosphate,  Flavor #35595, FD & Red #40 Al Lake (14-16%), FD & Blue #1 Al Lake.  

  ג סוכרוז" מ993כל טבליה מכילה 
  ג סודיום" מ1.5כל טבליה מכילה 

  
            :  טאמס בטעם מנטה

  CALCIUM  CARBONATE  500 MG  
  )טבליהלסידן זמין ג "מ 200 (

  10mEq: כושר סתירת חומצה לטבליה
  

  : חומרים בלתי פעילים
Sucrose (as confection's sugar),  Starch, Light Mineral Oil, Talc,  Sodium  Hexametaphosphate, Flavor, 
Peppermint Powder , 20% Spray Dried.  

  ג סוכרוז" מ622כל טבליה מכילה 
  ג סודיום" מ1 כל טבליה מכילה
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  :התרופה מיועדת ל
 לתזונה ) סידן( נוגד חומציות ותוספת קלציום

  
  

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר
  אין להשתמש אם ידועה רגישות יתר לאחד ממרכיבי התרופה

  אבנים בכליות או סרקאוידוזיס , אין להשתמש אם הנך סובל מעודף סידן
  אין להשתמש במקרים של כאבי בטן והקאות 

  
  

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ  ברופא לפני התחלת הטיפול
  מיניקה, אם הינך בהריון
  :ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד/אם  הינך סובל

  או כלי הדם/הלב ו  
  מערכת השתן/הכליה  
  הכבד  
  ) התכשיר מכיל סוכר. ( מסכרת  

  
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
  משקאות אלכוהוליים או משקאות המכילים קפאין , ז בטבקהימנע משימוש מופר

  
  

  :אזהרות
 בטעם פירות EX טאמס  בקבוקיעבור  [אין להשתמש אם האטם הפנימי מתחת לפקק חסר או פגום

  ]טאמס חוזק רגיל בטעם מנטהבקבוקי יער ו
  אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא

   ריכוז סידן בדם:ממושך בתרופה זו יש לערוך בדיקותבטיפול 
  .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  
  

  :תרופתיות-תגובות בין
עליך לדווח לרופא , או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הנך נוטל

במיוחד לגבי תרופות . תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-סיכונים או איהמטפל כדי למנוע 
  :מהקבוצות הבאות

  קורטיקוסטרואידים 
   Dויטמין 

  ) אנטיביוטיקה( טטרציקלינים
  ) לעויתות(פניטואין 

  טליס 'דיג, מגנזיום, פוספט, תרופות המכילות קלציום
  
  

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

  סחרחורת, בחילה, פריחה בעור עם גירויים, עצירות
  

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

  
  

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  אין לעבור על המנה המומלצת

  .  שנים6תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 
  .אם לא חל שיפור בצרבת תוך שבועיים יש לפנות לרופא

  .המלצת ופיקוח רופא  באלא , אין להשתמש בתרופה יותר משבועיים
  

  טאמס  בטעמי פירות שונים 
    :להקלת צרבת

   . טבליות עם הופעת הצרבת 1-2ה י בפ/י או המס/לעס
  . שעות24תקופה של ב טבליות 16 -אין להשתמש ביותר מ 
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  : כתוספת סידן
  .  טבליות ליום  3:  ומבוגרים6-10ילדים מגיל 

  . טבליות ליום   4 : 11-18נשים הרות ומיניקות ומתבגרים בגיל 
  .  טבליות ליום5: נשים לאחר תקופת הבלות

  
                  עם מנטהטאמס חוזק רגיל בט

    :להקלת צרבת
   . טבליות עם הופעת הצרבת2-4י בפה /י או המס/לעס

  . שעות24 טבליות בתקופה של 16 -אין להשתמש ביותר מ 
  : כתוספת סידן

  .  טבליות ליום4: )25מעל גיל  ( ומבוגרים6-10ילדים מגיל 
  . ום טבליות לי6 : 11-25נשים הרות ומיניקות ומתבגרים בגיל 

  .  טבליות ליום7: נשים לאחר תקופת הבלות
  

     בטעם פירות יער   EX טאמס
    :להקלת צרבת

 טבליות בעת הופעת הסימפטומים חזור כל שעה במידה והסימפטומים 2-4י בפה /או המס י/לעס
   .חוזרים או לפי המלצת הרופא

  : כתוספת סידן
   . טבליות פעמיים ביום2י בפה /או המס י/לעס

  
  .  שעות24 טבליות כל 10 לעבור על המנה המומלצת של אין

  
  

  :שים לב
    :אין ליטול תרופה זו עם

  .סובין ומוצרי דגן,  רברבר, תרד,ומוצריוחלב 
  :יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת

  תכשירי ברזל במתן דרך הפה, תרופות אחרות במתן דרך הפה
  

  :אופן השימוש
  .ללעוס את התרופה לפני בליעתה

   יש ליטול התרופה -בשימוש כתוספת סידן
  שעה עד שעה וחצי אחרי ארוחה 

  
  

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

  .ידי כך תמנע הרעלה
  

והבא , פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, פהאם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרו
  .אריזת התרופה איתך
  ! ללא ההוראה מפורשת מרופאאל תגרום להקאה

  
  

י /הרכב.  שהינך נוטל תרופהבכל פעם  בדוק התווית והמנה !אין ליטול תרופות בחושך
  .ה להם/משקפיים אם הינך זקוק

  
  

  :אחסנה. 19
 במקום קריר

  יבותסגור היטב ומנע חדירת אוויר ורט
  

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

  .התרופה
  

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  

    : רישום התרופה' מס
   115-27-29715   טאמס  בטעמי פירות שונים



Tums MOH apr  05 2006.doc   
 

P:\fda\ קבצי\עלונים\רישום  pdf לאינטרנט\Tums MOH apr  05 2006.doc                                                               Page 4 of 4 

   נגליהא: כתובת    .SmithKline Beecham Wrafton Laboratories Ltd  :רויצאתר י
  49510פתח תקוה  25 בזל ' רח: כתובתמ "בע) ישראל (גלקסוסמיתקליין : בעל רישום

    
  

  :רישום התרופה' מס
    107-03-22278   טאמס חוזק רגיל בטעם מנטה

   ב"רהא: כתובת   .GlaxoSmithKline Consumer Healthcare L.P  :רויצאתר י
  49510פתח תקוה  25 בזל ' רח: כתובתמ "בע) ישראל (גלקסוסמיתקליין : בעל רישום

    
    

  
  :רישום התרופה' מס

  121-66-30129        בטעם פירות יער EXטאמס
   ב"רהא: כתובת   .GlaxoSmithKline Consumer Healthcare L.P  :רויצאתר י

  49510פתח תקוה  25 בזל ' רח: כתובתמ "בע) ישראל (גלקסוסמיתקליין : בעל רישום
    

  
  


