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

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

  אבילאק  :שם התכשיר
  סירופ    

  
  :הרכב

 66.7g Lactulose:  ל מכילים" מ100
  )לקטוז (Lactose, Galactose, Purified water:  חומרים בלתי פעילים

  
  :ילות רפואיתפע
ית ובתרדמת כבדית דתרדמת כב-  התרופה משמשת גם לטיפול בטרום.במיוחד כרונית, עצירותטיפול בל
  .רק לפי מרשם רופא) אנצפלופתיה כבדית(

  
  ?רכשימתי אין להשתמש בת

  .אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
במצב אי סבילות ללקטוז ו, חסימת מעיים כרונית, מש בתכשיר בחולים הסובלים מגלאקטוזמיהאין להשת

  .של כאב בטן חזק
  

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
  .אם הינך בהריון או מניקה

  .אקטוזהת בדיאטה חסרת גל/או שהינך נמצא ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכבד/אם הינך סובל
  

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

  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא
  .במיוחד לא בהתחלת הטיפול,  עם חומרים משלשלים אחרים זואין ליטול תרופה

  .יש להיוועץ ברופא, של טיפול עם אבילאקבמידה שאין שיפור במצב העצירות לאחר מספר ימים 
  .לפיכך יש להיזהר במתן לחולי סוכרת, המינון המשמש לטיפול בתרדמת כבדית הוא בדרך כלל גבוה

יש לבצע ניקוי מעיים יסודי לפני ביצוע בדיקה חשמלית בזמן פרוצדורה כגון פרוקטוסקופיה או 
  .קולונוסקופיה

 לטיפול -התוויה ( חודשים 6ישים ותשושים המקבלים אותה מעל בתקופת הטיפול בתרופה זו בחולים קש
  .יש לערוך בדיקות אלקטרוליטים בדם, )בטרום תרדמת ותרדמת כבדית

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

  :תגובות בין תרופתיות
עליך לדווח לרופא המטפל , ם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרתת תרופה נוספת או א/אם הינך נוטל

במיוחד אם קיימת הוראה להשתמש , תרופתיות-ות הנובעים מתגובות ביןיעיל-כדי למנוע סיכונים או אי
  בטיפול בטרום תרדמת ).  אסקול( במעי כגון מזלזין pH-עם תרופות המורידות את ערך הזמנית -בו

  .יש לערוך בדיקות אלקטרוליטים בדם, ל ממושך במינון גבוהותרדמת כבדית שהינו טיפו
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  :תופעות לוואי
 עלולות ,בפרט בימים הראשונים של הטיפול, בזמן השימוש בה, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

 במקרה של  .שלשול,  כאבי בטן,יהוקיםש, תפיחת המעיים בגזים ופליטתם :להופיע השפעות לוואי כגון
  .שלשול יש להפחית את המינון

  .תופעות אלה חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת הסתגלות לתכשיר
  

  : המחייבות התייחסות מיוחדתתופעות לוואי
ה במקרה כז.  עלולים להופיע שלשולים, במינונים גבוהים במיוחד בטיפול בטרום תרדמת ותרדמת כבדית

  . יציאות ביום2-3אשר יתאים לך את המינון עד להסדרת , המשך בטיפול ופנה לרופא
או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית , ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  .עליך להתייעץ עם הרופא מיד
  

  : ותינוקותות בין תרופתיות בילדיםתופעות לוואי ותגוב
  !ה/על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד

  .שפורטומיוחדות י לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות /ראה
  

  : המינון המקובל הוארופאהבהעדר הוראה אחרת מ
  :לטיפול בעצירות

  
  גיל

  התחלתיתמנה 
   ימים3משך ל

  מנה יומית
  להמשך הטיפול

  מבוגרים
  )כולל קשישים(

  
  ל פעמיים ביום" מ15

  
  ל פעמיים ביום" מ7.5-15

  ילדים ותינוקות
  ים שנ5-10גילאים 
   שנים1-5גילאים 
  גיל שנהמתחת ל

  
  ל פעמיים ביום" מ10
  ל פעמיים ביום" מ5 

  ל פעמיים ביום" מ2.5

  
  ל פעמיים ביום"  מ5-7.5
  ל פעמיים ביום"  מ2.5-5

  ביוםל פעמיים " מ1.25-2.5
  . שעות לפני שתורגש השפעת התרופה48יתכן כי יעברו 

  .אם נגרם שלשול יש להפחית את המינון
  !  חייב מרשם רופא:לטיפול בטרום תרדמת ותרדמת כבדית

  . פעמים ביום3ל " מ30-50 מנה התחלתית): כולל קשישים(מבוגרים 
  .ביום יציאות רכות 2-3לאחר מכן יש להתאים את המינון עד להיווצרות 

  . אין מינון מומלץ להתוויה זו:ילדים
  

  !י לב/שים
  .מים או חלב, תרופה זו ניתן לקחת עם מיץ פירות

  .'דגנים וכו, יוגורט, פירות: ניתן ליטול אבילאק עם מזון כגון: אופן השימוש
  .לאריזה מצורפת כוסית מדידה
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  ?לסייע להצלחת הטיפולי /וכלכיצד ת
שיעזרו בריכוך , ) כוסות8( ליטר ביום 2לפחות , מומלץ לשתות הרבה נוזלים, ת מעצירות/ה סובל/אם את
לחם , שזיפים, )ברוקולי, חסה, פלפל ירוק: כמו(י לאכול פירות וירקות לא מקולפים /השתדל.  הצואה

בגלל פעילותו המיוחדת של .  אורז לבן, לבןלחם , רצוי להימנע מאכילת טוסט.  לחם שיפון, מחיטה מלאה
בטרום תרדמת ותרדמת כבדית .   שעות עד שתורגש השפעתו של התכשיר48יכולות לעבור , הלקטולוז

  .מנת למנוע הישנות המחלה-ידרש טיפול ממושך על
  

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

  . הרעלהי/תמנע
  .י אריזת התרופה איתך/חולים והבא-י מיד לחדר מיון של בית/פנה, אם בטעות בלע ילד מן התרופה

  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאין לגרום להקאה
  .ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעםי התווית והמנה / בדוק!אין ליטול תרופות בחושך

  .ה להם/קוקי משקפיים אם הינך ז/הרכב
  

  :אחסנה
  .לא להקפיא.  25°C- מתחת לבמקום קריר

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

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  
  
  3175.25187:  רישום התרופה' מס
  

  .ירוחם, מ" בעפריגו ישראל פרמצבטיקה
  
  

27.11.05  


