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

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

 .י בתרופה/יש לקרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש
 

 Xי'אלרג
 טבליות

 
 הרכב

 :כל טבליה מכילה

Loratadine 10 mg 
 

 :מרכיבים בלתי פעילים
Lactose monohydrate, pregelatinised starch, maize starch, magnesium stearate, purified water.  

 .ג לקטוז מונוהידרט" מ62.5כל טבליה מכילה 
 

 קבוצה תרפויטית

  . H1 נוגד רצפטור - מדור שני אנטיהיסטמינים        
 

 התוויה
 עקצוץ ועיניים, התעטשות: עונתית ושנתית והסימפטומים הנילווים לה, נזלת אלרגית: אלרגיהבתופעות  הקלהל

 .דומעות וכן לטיפול באלרגיה של העור
 

 ?מתי אין להשתמש בתכשיר 
 .אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה

 .אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה
 

בעבר מליקוי בתיפקוד  ת או סבלת/אם הינך סובל ה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפולאין להשתמש בתרופ
 .הכבד או הכליה, )כגון אסטמה(מערכת הנשימה , הלב

 
 אזהרות

 .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
 . אלרגיה  אצל אנשים הרגישים ללקטוז התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום ל
לפני מבחן רגישות בעור מאחר ותוצאות הבדיקה עלולות להיות  שעות  48יש להפסיק נטילת התרופה לפחות 

 ).לבטל או להפחית תגובה חיובית למבחן(י התרופה "מושפעות ע
 .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא

 .שעלולה להשפיע על יכולת הנהיגה ושימוש במכונות, יתים נדירות שימוש בתכשיר עלול לגרום לתחושת נמנוםלע
 . Xי'אלרג   המטפל בך שהינך נוטל ) כולל רופא שיניים(יש לעדכן כל רופא 

 . במידה ונכנסת להריון בעת נטילת התכשיר פני להיוועץ ברופאך
 

 תרופתיות-תגובות בין
עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע , או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

 .תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-או אי סיכונים
 

 תופעות לוואי
 ,נמנום, בחילה, יובש בפה: בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי  כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

 . עליה בתאבון, כאב בטן, עצבנות, עייפות או טשטוש ראיה, כאב ראש
 .יש לפנות לרופא, אם תופעות אלו נמשכות או מטרידות

 
 תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

 .יש לפנות לרופא): נדיר(יתכנו פעימות לב מהירות 
 במקרה זה יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא -) נדיר מאוד(עור ועיניים צהובים : סימפטומים של פגיעה בכבד

 !מיד
הלשון או , השפתיים, התנפחות הפנים, חרלת, גירוד, סימנים פתאומיים או חמורים של אלרגיה כגון פריחה עורית

   ! מידי לרופא/י טיפול ופנה/הפסק: ימהצפצופים או בעיות בנש, קוצר נשימה, אזורים אחרים בגוף
 

עליך , וי בהרגשתך הכלליתאו אם חל שינ, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
 !הרופא מיד עם להתייעץ

 
 מינון

 :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא
 . שעות24  שעות ולמשך3עד  תוך שעה פועל .טבליה אחת פעם ביום:  שנים6מבוגרים וילדים מעל גיל 

 .אין לעבור על המנה המומלצת
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 . י לרופא/פנה, במידה והתרופה אינה עוזרת להעלמות הסימפטומים 

 . שנים6תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים  מתחת לגיל 
 .ליטול שתי מנות ביחדאך בשום אופן אין ; יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב

 
 אופן השימוש

 . בקו החצייה ניתן לחצות את הטבליה! או לכתושאין ללעוס
 .לבלוע הטבליות עם מעט מים
 .יש ליטול  התרופה לפני ארוחה

 
 !י הרעלה/מנע

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

י אריזת התרופה /והבא, י מיד לחדר מיון של בית חולים/פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
 .איתך

 ! ללא הוראה מפורשת מהרופאי להקאה/אל תגרום
 י משקפיים אם הינך/הרכב. ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעםי התווית והמנה /בדוק! אין ליטול תרופות בחושך

 .הםה ל/זקוק
 

 החסנה
 .25ºC -ל  מתחת יש לשמור את התרופה במקום יבש

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

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
 

 00 30421 58 124 : רישום התרופה.מס
 

 יצרן
 הונגריה , מ"פרטית בעחברה תעשיות פרמצבטיות טבע 

 
 בעל הרישום

 ,מ"אביק בע
 .נתניה, 8077ד "ת
 

 י"משווק ע
 ,מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע

 .פתח תקוה, 3190ד "ת
 
 


