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

 
 קלגרון טבליות למציצה

מיקס פירות ומנטה , תות, לימון, בטעמי תפוז  
 

 קלגרון פורטה טבליות למציצה
 בטעם דבש לימון

 :הרכב
  הפעיליםמרכיבים ה

 :מכילה טבליה למציצה של קלגרוןכל 
Tyrothricin 1 mg 
Benzocaine 2 mg 

 :מכילה טבליה למציצה של קלגרון פורטהכל 
Tyrothricin  2 mg 
Benzocaine 3.5 mg 

 

 מרכיבים בלתי פעילים
Xylitol, povidone, magnesium stearate. 

 
 :מכיל בנוסף תפוזקלגרון 

Sunset yellow lake, orange oil. 
 :מכיל בנוסף לימוןקלגרון 

Lemon juice flavor, quinoline yellow lake. 
 :מכיל בנוסף תותקלגרון 

Ponceau lake, strawberry flavor.  
 :מכיל בנוסף מנטהקלגרון 

Pigment blend green, peppermint oil. 
 

 .  לימון ותות, מהטעמים תפוז למציצה הינו אריזה מעורבת של טבליות קלגרון מיקס פירות
 

 :מכיל בנוסףטה קלגרון פור
Sunset yellow lake, quinoline yellow lake, lemon juice flavor, honey flavor. 
 

 . מכיל סוכר ואינו Xylitol))קלגרון מכיל  את הממתיק קסיליטול 
 

 :יותטתרפויקבוצות 
  Tyrothricin-  מחטא 

Benzocaine- מאלחש מקומי 
 

 : התוויה
 .בי גרון חזקים ובזיהומים בחלל הפה והגרוןהתרופה מיועדת להקלה מהירה בכא

 

 ? מתי אין להשתמש בתכשיר
 .ממרכיביו אם ידועה רגישות לאחדבתכשיר אין להשתמש 

 

 : אזהרות
 .בלי להיוועץ ברופאמאין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת 

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

 : תגובות בין תרופתיות
זה עתה טיפול בתרופה  סיימתאו אם , כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה, תונוספ ותאם הינך נוטל תרופ

 .  תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי ,אחרת
 

 : איתופעות לוו
פריחה או נפיחות בפה או : לוואי כגוןתופעות בזמן השימוש בה עלולות להופיע , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

 .בגרון



 2מתוך  2עמוד  

 . הפסק הטיפול ופנה לרופא, אם מתפתחות תופעות כגון אלו
או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם , בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה

  !הרופא מיד
 

 :תרופתיות בילדים-תופעות לוואי ותגובות בין
וואי ראה לעיל תופעות ל .על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד

 .ותגובות בין תרופתיות שפורטו
 

 : מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא

 .לפי הצורך, שעות 3כל למציצה טבליה אחת 
 .אין לעבור על המנה המומלצת

 .כרתומותר לשימוש לחולי סקלגרון אינו מכיל סוכר ולכן 
 .שנים 3תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 

 .ששימוהיש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני  שנים 21עד  3בילדים מגיל 
 .שנים 21התרופה מיועדת למבוגרים וילדים מגיל , במכירה מחוץ לבית המרקחת

 .יש לפנות לרופא ,אם לא חל שיפור במצבך תוך יומיים
 

  :אופן השימוש
 . טבליות אלו מיועדות למציצה

 .אין לאכול לפחות שעה לאחר נטילת התרופה
 

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

 . והבא אריזת התרופה אתך, חולים-פנה מיד לחדר מיון של בית, מנת יתרת /נטלאם אתה או ילד 
 ! ללא הוראה מפורשת מרופא אל תגרום להקאה

 . שהינך נוטל תרופה בכל פעםדוק התווית והמנה ב! אין ליטול תרופות בחושך
 . הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם

 

 250C.יש לאחסן מתחת ל  :אחסנה

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

 . אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
 

  :רישום התרופה' מס
  0211211261   :תפוזקלגרון 
 3332123320   :לימוןקלגרון 
 1006121220   :תותקלגרון 
  2133112121   :מנטה קלגרון

  2321232063  :קלגרון מיקס פירות
       2110130113          :קלגרון פורטה
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