
  1986 –ו "התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

  
  טייגר באלם אדום ולבן

  משחה 
  

  :  הרכב החומרים הפעילים
 :W/W)(טייגר באלם אדום מכיל 

Camphor 11%, menthol 10%, cajuput oil 7%, dementholised mint oil 6%, clove oil 
5%. 
 

 :W/W)(טייגר באלם לבן מכיל 
Camphor 11%, menthol 8%, cajuput oil 13%, dementholised mint oil 16%, clove oil 
1.5% 

  
  :הרכב החומרים הבלתי פעילים

Hard paraffin, yellow soft paraffin 
  

   oil Cinnamon                                                                           :     טייגר באלם אדום מכיל גם
  

  : פעילות רפואית
  .התרופה מיועדת להקלה סימפטומטית של כאבי שרירים

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר

  .אין להשתמש בילדים מתחת לגיל שנתיים
 .אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד מהמרכיבים

  
.           אם הינך בהריון או מניקה:פא לפני התחלת הטיפולאין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברו

  .יש להימנע משימוש מרובה בתקופת ההריון או ההנקה
  

  :אזהרות
  .אין להשתמש על עור פגוע

  
  :תופעות לוואי

תגובה : בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  .ישאלרגית בבעלי עור רג

  
  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

  המשך הטיפול ופנה לרופא): נדיר(גירוי 
או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית , ה תופעות לוואי שלו צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  .עליך להתייעץ עם הרופא מיד

  
  :מינון

אין לעבור על . ר הכואב לפי הצורךלמרוח בעדינות על האזו: מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  .יש לפנות לרופא,  ימים7אם לא חל שיפור במצבך תוך . המנה המומלצת

  
  :שים לב

  . ריריות ועור פצוע, רקמות, יש להימנע ממגע עם עיניים. תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד
  .התרופה עלולה להכתים את הבגדים



  
  

  : אופן השימוש
  .יש לבצע בדיקה על אזור קטן לפני השימוש, למניעת תגובה אלרגית. האזור הכואבלמרוח בעדינות על 

  
  !מנע הרעלה

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

והבא אריזת ,  בית חוליםפנה מיד לחדר מיון של, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאל תגרום להקאה. התרופה אתך

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

  
  .   מקום קריר ויבש: אחסנה

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

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה. התרופה
  
  : רישום התרופה' מס

  1272230565: טייגר באלם אדום
   1272330566:   טייגר באלם לבן

  
   סינגפורמ"פר הלתקייר בע-הו: י"מיוצר ע

  סינגפור, מ"פר קורפוריישן בע-הו: מחזיק הרשיון העולמי
  ירושלים, 405. ד.ת, מ"מעבדות רפא בע: י"משווק ע

  
  
  
  
    
  


