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

  2008י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו פברואר "פורמט עלון זה נקבע ע
  

  :קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
  

  טיפטיפות אפלפי טיפות לבליעה : שם התכשיר וצורתו
  

  Pseudoephedrine HCl 15 mg/ml: ריכוזםוכמותם ו) ים(הפעיל) ים(החומר: הרכב
  ג" מ1.00                                                               כל טיפה מכילה 

  ג" מ3.92: ל" מ1כמות הנתרן בכל 
  :מרכיבים נוספים

, Strawberry Cream Sodium Citrate, Citric Acid  Sorbitol Solution 70%,   
      Disodium Edetate,  Flavour, Saccharin Sodium, Sodium Benzoate,   

Purified Water                                                                                          
  

  .התרופה מיועדת להקלה על גודש האף ולהקלת גודש באוזן התיכונה :  פעילות רפואית
  

  .מר הפעיל שייך לקבוצת הסימפטומימיטייםהחו: קבוצה תרפויטית
  

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 
  

  אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה 
 חוסמיאין להשתמש בתכשיר זה אם הינך מטופלת בו זמנית בתרופות מקבוצת 

  . ימים מהפסקת הטיפול בהן14או בתוך ) לדכאון(מונואמינאוקסידז 
  

   מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפולאין להשתמש בתרופה
  :ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד/אם הינך סובל

מיתר , בלוטת הערמונית, )תירואיד(בלוטת התריס , )כגון גלאוקומה(עיניים , או כלי דם/הלב ו
  סכרת, לחץ דם 

  
  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
 על מנת למנוע זאת יש לקחת את המנה האחרונה .לעיתים עלול התכשיר לגרום לנדודי שינה

  .של אותו יום כמה שעות לפני השינה
  

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

  עליך להודיע על כך לרופא , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
  .לפני נטילת התרופה

   ימי טיפול יש להפסיק 7 במצב או שמתפתח חום לאחר אם לא חל שיפור
  .הטיפול ולהיוועץ ברופא
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  תגובות בין תרופתיות
או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת  עליך לדווח , ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

, חדבמיו. תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי
  :לגבי תרופות מהקבוצות הבאות

  )תכשירים המדכאים את התאבון(תרופות המעוררות את מערכת העצבים המרכזית 
  
  
  

  כאון יתרופות נגד ד
   ßתרופות להורדת לחץ דם וללב מסוג חוסמי 

  תרופות נגד שיעול והצטננות
  

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

  .הפסק הטיפול ופנה לרופא) נדיר (–הזיות , דופק מהיר, הלמות לב, סחרחורת ,נדודי שינה
  

  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
קוצר נשימה , פרכוסים, ערפול הכרה , ישנוניות, חוסר מנוחה, עצבנות: תופעות של מינון יתר

  הפסק הטיפול ופנה לרופא): נדיר(
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
פה נוספת הניתנת על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרו

  !ה/לילד
  .לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו) י(ראה 

  
  מינון

  .מינון על ידי הרופאה יקבע  חודש24לתינוקות עד גיל 
  

  : שנים6 – 2גיל  
  . פעמים ביום4עד ) ג " מ15( טיפות 15 :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא

  
   חודשים6בדרך כלל לתינוקות וילדים מתחת לגיל תרופה זו אינה מיועדת 

  .אין לעבור על המנה המומלצת
  . המטפל  ימים יש לפנות לרופא7אם לא חל שיפור במצב תוך   

  קצוב יש ליטול מנה  מיד כשנזכרת אך בשום אופן האם שכחת ליטול תרופה זו בזמן 
  !אין ליטול שתי מנות יחד 

  
  :שים לב

  .באמצעות הטפטפתנה יש להקפיד על מדידת המ
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  :אופן השימוש

  
הניעור מקשה על יציאת הטיפות דרך , אין לנער את התרופה לפני השימוש .1

 .הטפטפת
אין להחליף את הטפטפת המקורית באחרת מאחר והיא מכוילת להוצאת כמות  .2

 .מדודה ומדויקת בכל שימוש
י /ראה( בו זמנית י את הפקק על ידי לחיצה למטה וסיבוב נגד כיוון השעון/פתח .3

 ).1איור 
 .2איור ) י/ראה(י לטפטוף /י את הבקבוק בצורה אנכית מעל הכפית וחכה/החזק .4
  י /ראה(יש לטפוח בעדינות על תחתית הבקבוק , אם לא יוצאות הטיפות .5

 ).3איור 
 .י את הטיפות במדויק/ספור .6
  .י את תכולת הכפית המדודה לפה התינוק/שפוך .7

 !ות מהבקבוק לפה התינוק אין לטפטף את התרופה ישיר
  י לסגור היטב את הפקק מיד בתום /הקפד) הטפטפת(י את ראש הבקבוק /נגב .8

  .שימוש על מנת למנוע סתימת הטפטפתה
  

  
  !מנע הרעלה 

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

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

  ! ללא הוראה מפורשת מרופא להקאהאין לגרום 
  
  

  . שהנך נוטל התרופהבכל פעם בדוק התווית והמנה ! אין ליטול תרופה בחושך 
  .ה להם/משקפיים אם הינך זקוקיש להרכיב 

  
   וחשוךבמקום קריר :אחסנה

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

  .התרופה
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  1214330172רשום התרופה  . מס

  קרית מלאכי:  מ  כתובת"ימיות בעתעשיות כ. ט.צ.כ: היצרן
  .הוד השרון, 4החרש ' רח, מ"כצט בע: משווק

 


