עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו1986 -
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה:

מנתולאטום טוטאק קיט ,נוזל
הרכב :החומר הפעיל וריכוזוEugenol 85% :
המרכיב הבלתי הפעילSesame oil :
התרופה מיועדת לעזרה ראשונה להפגת כאב שיניים.
מתי אין להשתמש בתכשיר ?
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אזהרות:
אם הנך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.
תגובות בין תרופתיות:
אם הנך נוטל/ת תרופה נוספת ,או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים
או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.
תופעות לוואי:
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה ,בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי.
תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:
גירוי ,פריחה או דלקת מקומית )שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר() .נדיר( :הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.
בכל מקרה שבו הנך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה ,או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם
הרופא מיד.
מינון:
מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא ראה ב" :אופן השימוש".
אין לעבור על המנה המומלצת.
שים לב:
לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
אופן השימוש:
תשתמש/י במלקט כדי להרטיב את גלולית צמר הגפן במעט מהתרופה ,הנח/י את הגלולית בעדינות בחור השן.
מנע הרעלה !
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים ,והבא אריזת התרופה איתך.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא !
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה .הרכב/י משקפיים אם הנך זקוק/ה להם.
אחסנה :במקום קריר .סגור היטב ומנע חדירת אוויר ולחות.
גם לפי תנאי האריזה  /אחסנה המומלצים ,תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד .נא לשים לב לתאריך התפוגה של
התכשיר! בכל מקרה של ספק ,עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
מס' רישום התרופה10874.23951 :
יצרן :מנתולאטום קומפאני ,ארה"ב.
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