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

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

  העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה בעיון את י/קרא
 
 

 גרגרים, ןורבגיונ
  : רכבה

Senna Powder 6.52% 
  

  :כמו כן מכיל
Sugar 46.7%, Cacao powder, Corn starch, Vanillin  

 
  :פעילות רפואית

  משלשל
  

  :התוויה
  .להקלת עצירות

  
 ?תי אין להשתמש בתכשירמ

  .אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
 .אין להשתמש בתרופה במקרה של חסימת מעי או חוסר תפקוד כרוני של המעי

 
 :וועץ ברופא לפני התחלת הטיפוליאין להשתמש בתרופה מבלי לה

 .הינך בהריון או מניקהאם 
  . מכאבי בטן חזקיםת/אם הינך סובל
 כגון( סמפטומים של דלקת בתוספתן, דימום בפי הטבעת, הלב :ת מליקוי בתיפקוד/אם הינך סובל

  ). מסיבות בלתי מזוהותבחילות והקאות ,כאבי בטן
  

  :אזהרות
   .של המעי  לתנועתיותמ לגרום"פעילות התכשירים המשלשלים ע בשימוש ממושך עלול לגרום לתלות

  .רופא באין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ
  .נטילת התרופה כך לרופא לפני-עליך להודיע על, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

 מצדיק וחוסר פעילות המעיים ליום או יומיים אינ. תכשיר זה מיועד לעצירות הנמשכת מספר ימים
  .וכו" ניקוי הגוף"אין להשתמש בתכשיר זה למטרות אחרות כגון  .שמוש בו

  
  :תגובות בין תרופתיות

או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא , ת  תרופה נוספת/אם הינך נוטל
בי תרופות  לג,במיוחד. יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות-המטפל כדי למנוע סיכונים או אי

, סימטידין: כגון) H2רצפטור ( אנטגוניסטים של היסטמין, תרופות נוגדות חומציות: מהקבוצות הבאות
  .תרופות משלשלות אחרות .רניטידין, ניזטידין, פמוטידין

  
  :תופעות לוואי

 פריחה או : כגון בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  .כאבי בטן

  
  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

עיפות וחולשה , התכווצות שרירים, קצב לב לא סדיר, פגיעה במאזן האלקטרוליטים המתבטא בבלבול
  .הפסק הטיפול ופנה לרופא): נדיר(לא רגילה 

  .הפסק הטיפול ופנה לרופא): נדיר( שינויים בצבע השתן
, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  .עליך להתייעץ עם הרופא מיד



  

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  .בפה ובלע עם כוס מלאה של מים לפני השינהיונגבורן  כפית ¼-1שים 

  .אין לעבור על המנה המומלצת
  . שנים6ה מומלצת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל תרופה זו אינ

  .ימים יש להפנות לרופא 7 אם לא חל שיפור במצבך תוך
  

  :שים לב
  .דרך הפה תרופות אחרות יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת

  
  :אופן השימוש

  .לבלוע את התרופה עם כוס מים! אין ללעוס
  

*********************************** 
  ?י לסייע להצלחת הטיפול/כיצד תוכל        

*********************************** 
  .במשך היום שתעזור בריכוך הצואה)  כוסות8 עד 6(יש להקפיד על שתית נוזלים 

  ). שעות24עד (אך לפעמים דרוש יותר זמן ,  שעות6-12התכשיר מעורר פעילות המעיים בדרך כלל תוך 
  

  !מנע הרעלה
ידי -או תינוקות ועל/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו

  .כך תמנע הרעלה
והבא , חולים-פנה מיד לחדר מיון של בית, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

  .אריזת התרופה איתך
  !ורשת מרופא ללא הוראה מפאל תגרום להקאה

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

 
  :אחסנה

  .מקום קריר ויבשב
  .סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות

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

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  

  32.18.22238 :רישום התרופה' מס
 

  מ" תרו תעשיה רוקחית בע:יצרן
 26110,  מפרץ חיפה10347 .ד.ת, 14הקיטור ' רח  

 
74730-0898  


