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

 י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא
 י משרד הבריאות"פורמט עלון זה נקבע ע
 2004ידו במרץ -ותוכנו נבדק ואושר על

 
 חומצה פולית       חומצה פולית   

 ג" מ10         ג" מ5
 טבליות          טבליות

 
 :הרכב

 :כל טבליה מכילה        :כל טבליה מכילה
Folic Acid 5 mg        Folic Acid 10 mg 

 
 :חומרים בלתי פעילים

Com Starch, Lactose, Microcrystalline Cellulose, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Colloidal 
Silicone Dioxide 

 :פעילות רפואית
 .לאסטיות כתוצאה מחוסר של חומצה פוליתלטיפול באנמיות מגאלוב

 
 ?מתי אין להשתמש בתכשיר

 רגישות לאחד ממרכיבי התרופהלך אין להשתמש אם ידועה 
 אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת 

 :הטיפול
 .ת או סבלת בעבר מאנמיות מסוגים אחרים/אם הינך סובל

 
 :אזהרות

 .אלא בהמלצת רופא, טילה יומית בגיל הפוריותמינונים אלו אינם מתאימים לנ
 .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא

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

 :תגובות בין תרופתיות
 מרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אם גאו , ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

 חומצה , פרימידון, פניטואין, מטוטרקסט:לגבי התרופות הבאות, במיוחד. תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-אי
 .טריאמטרן, טרימטופרים, פירימטמין, סולפסלזין, אמינוסליצילית-פארא

 
 :תופעות לוואי

 .בחילה, פריחה בעור עם גירויים: בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
 .תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר

 
 :המחייבות התייחסות מיוחדתלוואי תופעות 

 .  לרופאי/ הטיפול ופנהי את/הפסק): נדיר(קשיי נשימה ולחץ בחזה , קוצר נשימהבמיוחד ברונכוספסם המתבטא ב, רגישות יתר
 .  לרופאי/ הטיפול ופנהי את/הפסק): נדיר(חום או גרד ועקצוץ בעור , האדמת העור

רופא עליך להתייעץ עם ה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
 .מיד

 
 :מינון

 .מינון לפי הוראות הרופא
 :בהעדר הוראה אחרת מהרופא

 . טבליה ביום1
 .אין לעבור על המנה המומלצת

אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ; יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אין מקום לדאגה, אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב
 !ביחד

 
 :אופן השימוש

 .התרופה עם מעט מיםלבלוע את ! אין ללעוס
 .ניתן לחצות או לכתוש את הטבליה

 
 ! הרעלהי/מנע

אם . הרעלהי /כך תמנע-או תינוקות ועל ידי/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו
 . אריזת התרופה אתךי/והבא, חולים- מיד לחדר מיון של ביתי/פנה, נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

אל . ת היא עלולה להזיק/בחולה אחר;  לטיפול במחלתךמיועדתתרופה זו ! ללא הוראה מפורשת מרופאגרום להקאה ל יןא
 .שכניך או מכריך,  תרופה זו לקרוביךי/תיתן

 . תרופהת/ שהינך נוטלבכל פעםבדוק התווית והמנה יש ל !אין ליטול תרופות בחושך
 .ה להם/אם הינך זקוקב משקפיים יהרכיש ל

 
 . במקום קריר ויבש:אחסנה

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

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
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