
  1986-ו"התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  י בתרופה/לון עד סופו בטרם תשתמשי בעיון את הע/קרא

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

  פינק ביסמוט  :שם התכשיר
  תרחיף, טבליות לעיסה      

  
  :הרכב

  Bismuth Subsalicylate 262mg:  כל טבליה מכילה
  Bismuth Subsalicylate 262mg: ל תרחיף מכילים" מ15ל כ
  

  :חומרים בלתי פעילים
  ,Blue #1 FD&C lake, calcium carbonate, flavor BBA      :טבליות

magnesium stearate, mannitol, red #27 D&C Al lake, sodium saccharin. 
 ,Magnesium aluminium silicate, flavor, methyl cellulose, red 22, red 28: תרחיף

sodium saccharin, salicylic acid, sodium salicylate, sorbic acid, water. 
  

  :תפעילות רפואי
קלקול קיבה , כאבי בטן עוויתיים, גזים, בחילה, התרופה מיועדת להקלה במקרים של שלשול

  .וקשיים בעיכול
 

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר
  .רגישות לאחד ממרכיבי התרופהלך ה אין להשתמש אם ידוע

 .)מחשש לתסמונת ריי(אין להשתמש במחלות המלוות בחום כדוגמת שפעת ואבעבועות רוח 
 

  :מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפולבתרופה אין להשתמש 
  .אם הינך בהריון
, )מהתכגון אס(מערכת הנשימה : ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד/אם  הינך סובל

, שגדון, )'כגון קרישה וכו(מערכת הדם , )יב קיבהככגון (מערכת העיכול , מערכת השתן/יההכל
  .התייבשות

  
  :אזהרות

  . או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופהאין לשתות יינות
  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא

עליך להודיע , במיוחד לאספירין וסליצילטים, ו לתרופה כלשהיה למזון כלשהו א/אם הינך רגיש
  .כך לרופא לפני נטילת התרופה-על

 שסובלים משפעת או אבעבועות רוח או 20מבוגרים עד גיל בילדים ובאין להשתמש בתרופה 
  .בדו הרבה נוזליםיאששיש להם חום או 

  .אין לתת לילדים או מבוגרים לטיפול בבחילות אורגניות
  

  :ות בין תרופותתגוב
 עליך לדווח לרופא ,או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

 במיוחד לגבי תרופות ,יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות-המטפל כדי למנוע סיכונים או אי
פרובניציד , תרופות נגד שגדון, תרופות נגד קרישת דם, רין וסליצילטיםיאספ: מהקבוצות הבאות
  .טטרציקלינים, או סולפינפירזון
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  :תופעות לוואי
  .פעות לוואיתובזמן השימוש בה עלולות להופיע , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

  
  :תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת

  .י לרופא/הטיפול ופנהאת  י/הפסק): כאב ראש, נמנום(סימנים של מינון יתר 
הטיפול את י /הפסק: איבוד שמיעה, בלבול, טישטוש ראיה, בעיות בנשימה, עוויתות, חולשה
  !י לרופא מיד/ופנה

  !י לרופא מיד/ הטיפול ופנה אתי/הפסק: עצירות חמורה
או אם חל שינוי בהרגשתך , ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  .עליך להיוועץ עם הרופא מיד, כלליתה
  .בשינויים אלה אין מקום לדאגה . תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואה או הלשון

  
  :נוקותיות בילדים ותתיתופעות לוואי ותגובות בין תרופ

  !ה/מטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילדההורים לדווח לרופא העל 
  .י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו/ראה

  
  :מינון

  .מלווה בחום גבוה יש לפנות לרופאהשלשול יש או אם , אם לא חל שיפור במצבך תוך יומיים
אך בשום אופן אין ליטול ;  יש ליטול מנה מיד כשנזכרת,אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב

  !שתי מנות ביחד
  :ראה אחרת מהרופא המינון המומלץ הואבהעדר הו

  טבליות לעיסה, פינק ביסמוט
  . טבליות2: מבוגרים* 
  . טבליה1:  שנים12 עד 9ילדים מגיל * 
  .מומלץ להשתמש בתכשיר נוזלי:  שנים9ילדים מתחת לגיל * 

  . שעות24 פעמים בכל 8עד , לפי הצורך ניתן לחזור על מינון זה כל חצי שעה עד שעה
  !ללעוס את הטבליה ולבלוע: ושאופן השימ

  תרחיף, פינק ביסמוט
  TBSP 2 = ל" מ30: מבוגרים* 

  . שעות24 פעמים בכל 8עד , לפי הצורך ניתן לחזור על מינון זה כל חצי שעה עד שעה
  TBSP 1 = ל" מ15:  שנים12 עד 9ילדים מגיל * 

  . שעות24בכל  פעמים 8עד , ד שעהלפי הצורך ניתן לחזור על מינון זה כל חצי שעה ע
  TSP 2 = ל" מ10: שנים 8עד  6גיל מילדים * 

  . שעות24 פעמים בכל 8עד , לפי הצורך ניתן לחזור על מינון זה כל חצי שעה עד שעה
  TSP 1 = ל" מ5:  שנים6 עד 3ילדים מגיל * 

  . שעות24 פעמים בכל 8עד , לפי הצורך ניתן לחזור על מינון זה כל חצי שעה עד שעה
  .יש להיוועץ ברופא:  שנים3חת לגיל ילדים מת* 

  .מומלץהער היטב ולשתות בהתאם למינון נל: אופן השימוש
  

  ?י לסייע להצלחת הטיפול/כיצד תוכל
  .בוד נוזליםיבמקרה של שלשולים יש להרבות בשתית משקאות ללא קפאין כדי להתגבר על א
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  !י הרעלה/מנע
או תינוקות / זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ותרופה
  .י הרעלה/ידי כך תמנע-ועל

, חולים-י מיד לחדר מיון של בית/ פנה,בטעות או בלע ילד מן התרופהאם  יתר או תאם נטלת מנ
  .י אריזה התרופה איתך/והבא

  !ללא הוראה מפורשת מרופאאין לגרום להקאה 
  .ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעם יש לבדוק את התווית והמנה !יטול תרופות בחושךאין ל

  .ה להם/יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק
  

  :אחסנה
  . ויבשבמקום קריר

נא לשים לב  . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלציםה/גם לפי תנאי האריזה
  .יוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופהעליך לה, קבכל מקרה של ספ! לתאריך התפוגה של התכשיר

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

  12876.30717: טבליות לעיסה
  12877.30747: תרחיף

  
  .ב"ארה, מישיגן, אלאגן, פריגו חברת : היצרן

  
  .51200ברק -בני, 29י "לח' רח, מ"בע) 1989(אגיס סוכנויות מסחריות :  בעל הרישום
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