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

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

  י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא
  

  גליצרין            גליצרין
  פתילות        פתילות לילדים

  
  :הרכב

  :כל פתילה מכילה          :כל פתילה מכילה
Glycerin 1.33 gr              Glycerin 2.35 gr 

Stearic Acid, Sodium Carbonate                    Stearic Acid, Sodium Carbonate     
  

  :פעילות רפואית
  .משלשל

  
  :התוויות

  .התרופה מיועדת להקלת עצירות
  

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 
  .תרופהאין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי ה

  .אין להשתמש בתרופה במקרה של חסימת המעיים או חוסר תפקוד כרוני של המעיים
  

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
  .אם הינך בהריון
 בחילות ,כגון כאב בטן(מסימנים של דלקת התוספתן , מדימום בפי הטבעת, מכאב בטן חזק, הלב: ת מליקוי בתפקוד/אם הינך סובל

  ).והקאות בלתי מזוהים
  

  :אזהרות
  .שימוש ממושך עלול לגרום לתלות בתכשירים משלשלים כגון זה! זהירות 

  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא
  .ה עליך להודיע על כך לרופאאם ידועה לך כל רגישות למזון או תרופ.  בלי להיוועץ ברופא6אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 

כמו כן אין . חוסר פעילות המעיים ליום או יומיים אינו מצדיק שימוש בו. תכשיר זה מיועד רק לעצירות הנמשכת מספר ימים
  .וכדומה" ניקוי הגוף"להשתמש בו למטרות אחרות כגון 

  
  :תגובות בין תרופתיות

-יפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או איאו אם גמרת זה עתה הט, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל
  .תרופות משלשלות אחרות: במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות. יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות

  
  :תופעות לוואי

  . הבזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון פריח, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  

  :תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת
  .י לרופא/י את הטיפול ופנה/הפסק: גרוי מקומי או דלקת

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

  
  :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות

  !ה /על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד
  

  :מינון
  :בהעדר הוראה אחרת מהרופא המינון המומלץ הוא

  .פתילה אחת לפי הצורך
  . שנים בלי להיוועץ ברופא6חת לגיל תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות ולילדים מת

  .אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע יש לפנות לרופא
  

  :י לב/שים
  .תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע 

  
  :הוראות שימוש

  .ניתן להרטיב את הפתילה במעט מים להקלת ההחדרה, י העטיפה מן הפתילה/הסר
  .י היטב את ידך/רחץ. תוך פי הטבעת בעזרת האצבעי הפתילה עמוק ל/י על צדך והחדר/שכב

  . דקות15-60התכשיר פועל בדרך כלל תוך . יש להקפיד על שתיית נוזלים במשך היום שתעזור בריכוך הצואה
  

י /או תינוקות ועל ידי כך תמנע/ תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו !י הרעלה/מנע
  . לההרע
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  .חולים והבא אריזת התרופה איתך-י מיד לחדר מיון של בית/פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
  ! ללא הוראה מפורשת מרופא אין לגרום להקאה

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

  
  . במקום קריר:אחסנה

! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, האחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה. בכל מקרה של ספק עליך להתייעץ עם הרוקח שסיפק לך את התרופה

  
 ים-בת, 25העבודה ' רח, מ"און בע- סם:היצרן


