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עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986 -
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
ותוכנו נבדק ואושר על-ידו במרץ 2010

לריאם
 250מ"ג
®

טבליות

הרכב:
כל טבליה מכילה:

)Mefloquine hydrochloride 274.1 mg (= Mefloquine base 250 mg
*הטבליה מכילה גם.Lactose 51 mg :
מרכיבים בלתי פעיליםPoloxamer 3800, microcrystalline cellulose, :
lactose, maize starch, crospovidone, ammonium calcium alginate,
talc and magnesium stearate.

קבוצה תרפויטית :תכשירים נגד מלריה.
פעילות רפואית:
לטיפול ומניעת מלריה העמידה לתכשירים אחרים נגד מלריה.
מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה לך רגישות לחומר הפעיל
( )mefloquineאו לרכיבים קשורים (כגון :קווינין וקווינידין) או לאחד
ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש בתרופה זו כטיפול מונע אצל אנשים עם דיכאון
פעיל או עם היסטוריה של פסיכוזות או עוויתות (כמו בהתקף
אפילפטי).
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת
הטיפול:
אם הינך בהריון או אם בכוונתך להרות (במיוחד בשלושת חודשי
ההריון הראשונים).
נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה אמינים
במשך כל תקופת הטיפול ולפחות עוד שלושה חודשים נוספים
לאחר סיום הטיפול.
אם הינך מיניקה או מתכננת להיניק (לריאם עובר לחלב האם).
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מאפילפסיה ,מעוויתות ,מליקוי
בתפקוד הכבד או ממלריה.
אם חוסנת לאחרונה.
אם את/ה אלרגי/ת לתרופות אחרות ,למזון כלשהו ,לצבעי מאכל
או לחומרים משמרים.
איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?
השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ,לגרום לסחרחורות
ולאובדן שיווי המשקל ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב ,בהפעלת
מכונות ובכל פעילות אחרת המחייבת עירנות.
שתיית אלכוהול בתקופת הטיפול עם התרופה עלולה להגביר
השפעות אלו.
השפעות אלו עלולות להימשך שבועות אחדים לאחר הפסקת
השימוש בתרופה.
אזהרות:
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על
כך לרופא לפני נטילת התרופה.
אין להשתמש בתרופה הלופנטרין ( )halofantrineבמהלך הטיפול
בלריאם או במשך  15שבועות לאחר נטילת המנה האחרונה של
לריאם.
התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לתגובה אלרגית באנשים הרגישים
ללקטוז.
תגובות בין-תרופתיות:
אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת ,כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם
ותוספי תזונה ,או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת ,עליך
לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים
מתגובות בין-תרופתיות ,במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:
תרופות לטיפול או מניעת מלריה ,כגון :כלורוקווין (,)chloroquine
קווינין ( ,)quinineהלופנטרין ( ,)halofantrineתרופות לטיפול בבעיות
לב ,כגון :קווינידין ( ,)quinidineתרופות לטיפול בהתקפי אפילפסיה,
כגון :חומצה ואלפרואית ( ,)valproic acidקרבמאזפין (,)carbamazepine
פנוברביטל ( ,)phenobarbitalפניטואין (.)phenytoin
תרופות נגד קרישת דם ,תרופות להורדת סוכר בדם.
תרופות המשפיעות על תפקוד לבבי ,כגון :תרופות לשליטה בקצב
הלב ,חוסמי בטא ,חוסמי תעלות סידן ,אנטיהיסטמינים ,חוסמי ,H1
תרופות נגד דיכאון ממשפחת הטריציקליים ותרופות אנטי-פסיכוטיות
ממשפחת הפנותיאזינים.
חיסון בחומר חיסון חי .יש להשלים חיסון בחומר חיסון חי לפחות

שלושה ימים לפני קבלת המנה הראשונה של לריאם.
אין להתחסן נגד טיפוס בחומר חיסון חי במהלך הטיפול עם
לריאם.
תופעות לוואי:
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה ,בזמן השימוש בה עלולות להופיע
תופעות לוואי ,כגון :שלשול ,בחילה ,הקאה ,ירידה בתיאבון ,כאב בטן,
עייפות ,הפרעות שינה ,חלומות מוזרים ובלתי רגילים ,סחרחורת,
אובדן שיווי משקל וכאב ראש .אלה תופעות הלוואי השכיחות ביותר.
הן בדרך כלל קלות ותדירותן פוחתת עם שימוש ממושך בתרופה.
כשהתרופה ניתנת לטיפול במלריה עלולות להופיע יותר תופעות
לוואי מאשר כאשר התרופה ניתנת למניעת מלריה.
אם הינך נוטל/ת את התרופה לטיפול במלריה ,ייתכן ולא תוכל/י להבחין
בין הסימפטומים של מלריה לבין תופעות הלוואי של התרופה.
תופעות הלוואי יכולות להופיע או להמשיך עד כמה שבועות לאחר
סיום הטיפול בלריאם .במספר מצומצם של מטופלים דווח כי
תופעות של סחרחורות ואובדן שיווי משקל עלולות להמשיך גם
מספר חודשים לאחר סיום הטיפול בלריאם.
תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:
פנה/י מיד לרופא במידה והינך חווה אחת מתופעות הלוואי הבאות:
עוויתות ,התכווצויות ,שינויים במצב הרוח כגון :דיכאון ,אי שקט ,בלבול,
תוקפנות ,הרגשת חרדה או עצבנות ,הזיות ,מחשבות אובדניות או
התקפי חרדה .קצב לב לא רגיל או מהיר ,כאב בחזה ,עייפות ,אודם
בפנים ובצוואר ,אובדן הכרה ,הפרעות בראייה או בשמיעה ,רעד ,חום,
הזעות ,צמרמורות ,כאבי שרירים ,התכווצויות שרירים או חולשה,
כאבים במפרקים ,קשיי נשימה ,קוצר נשימה ,לחץ בחזה ,שיעול או
צפצופים .תחושת נמלול באצבעות הידיים והרגליים ,פריחה חריפה,
שלפוחיות או דימום מהשפתיים ,מהעיניים ,מהפה ,מהאף או מאיברי
המין .תופעות לוואי אלו נדירות.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה ,או
אם חל שינוי בהרגשתך הכללית ,עליך להתייעץ עם הרופא מיד.
מינון:
מינון לפי הוראות הרופא בלבד .אין לעבור על המנה המומלצת.
מינון מקובל למניעת מלריה בהיעדר הוראה אחרת מהרופא:
המינון המומלץ הינו  5מ"ג/ק"ג פעם בשבוע .ראה/י טבלה.
משקל גוף מס' טבליות
תדירות
( 250מ"ג
גיל
(ק"ג)
חומר פעיל)
פעם בשבוע
0.25
5-6
 3חודשים
פעם בשבוע
0.25
7-8
 4-7חודשים
פעם בשבוע
0.25
9-12
 8-23חודשים
פעם בשבוע
0.5
13-16
 2-3שנים
פעם בשבוע
0.5
17-24
 4-7שנים
פעם בשבוע
0.75
25-35
 8-10שנים
פעם בשבוע
1
36-50
 11-13שנים
פעם בשבוע
1
מעל 50
מ 14-שנים ומעלה
יש ליטול את התרופה תמיד באותו היום בשבוע ,עדיף לאחר ארוחה
עיקרית .יש להתחיל בטיפול שבוע לפני הכניסה לאזור נגוע ולהמשיך
בטיפול עוד  4שבועות לאחר עזיבתו.
אם הינך נכנס/ת לאזור נגוע ולא נטלת את התרופה לפחות שבוע
לפני הגעתך ,יש ליטול מנה אחת ליום במשך שלושה ימים רצופים,
ואחר-כך להמשיך פעם בשבוע.
במקרים מסוימים ,לדוגמא כאשר הינך מקבל/ת תרופות נוספות ,רצוי
להתחיל בטיפול המונע  2-3שבועות לפני הנסיעה וזאת בכדי לוודא
שהטיפול בלריאם יחד עם התרופות הנוספות נסבל עבורך.
מינון מקובל לטיפול במלריה בהיעדר הוראה אחרת מהרופא:
המינון המומלץ הינו  20-25מ"ג/ק"ג .ראה/י טבלה.
משקל מס' טבליות
אפשרויות לחלוקת מנה
( 250מ"ג
גוף (ק"ג) חומר פעיל)
0.5-1
5-10
1-2
10-20
על מנת להקטין הסיכון לבחילות והקאות,
ניתן ליטול במנות מחולקות 2 :טבליות,
2-3
20-30
ועוד טבליה אחת כעבור  6-8שעות.
על מנת להקטין הסיכון לבחילות והקאות,
ניתן ליטול במנות מחולקות 2 :טבליות,
3-4
30-45
ועוד  2טבליות כעבור  6-8שעות.
על מנת להקטין הסיכון לבחילות והקאות,
ניתן ליטול במנות מחולקות 3 :טבליות,
5
45-60
ועוד  2טבליות כעבור  6-8שעות.
על מנת להקטין הסיכון לבחילות והקאות,
ניתן ליטול במנות מחולקות 3 :טבליות,
6
<60
ועוד  2טבליות כעבור  6-8שעות ,וטבליה
נוספת כעבור  6-8שעות.
אם מסלול טיפול מלא עם לריאם לא משפר את מצבך בתוך 48-72
שעות ,טיפולים חלופיים יהיו נחוצים .יש להתייעץ עם הרופא אם
את/ה מרגיש/ה שהתרופה לא משפרת את מצבך.

הוראות טיפול לשעת חירום (:)stand-by treatment
במידה והופיעו סימני מחלת המלריה בהיותך באזור נידח ואין
באפשרותך להגיע לרופא או למרפאה בתוך  24שעות מזמן הופעת
הסימפטומים ,יש ליטול מנה טיפולית במינון של  15מ"ג/ק"ג (מטופל
במשקל  45ק"ג ומעלה צריך ליטול  3טבליות) .במידה ואין באפשרותך
לקבל טיפול רפואי תוך  24שעות ולא חווית תופעות לוואי חמורות,
יש ליטול מנה טיפולית נוספת כעבור  6-8שעות (מטופל במשקל
 45ק"ג ומעלה צריך ליטול  2טבליות) .מטופלים השוקלים מעל 60
ק"ג יצטרכו ליטול כעבור  6-8שעות מהמנה השנייה טבליה נוספת
(בהתאם לטבלת המינון המומלץ לטיפול במלריה).
בכל מקרה יש לפנות לרופא בהקדם האפשרי להמשך טיפול ומניעה,
אפילו אם את/ה מרגיש/ה שהסימפטומים חלפו.
מינון לילדים:
לפי הוראות הרופא.
אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות מתחת לגיל  3חודשים
או השוקלים פחות מ 5 -ק"ג .במקרים אלה יש להיוועץ ברופא
לגבי השימוש בלריאם.
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא
המטפל.
אם שכחת ליטול את המנה השנייה או השלישית של התרופה
בטיפול במלריה ,עליך ליטול את המנה מיד כשנזכרת וליצור קשר
עם הרופא.
למניעת מלריה ,עליך ליטול את התרופה פעם בשבוע ,תמיד באותו
היום בשבוע .אם שכחת ליטול את המנה ,עליך ליטול את המנה
מיד כשנזכרת ולהמשיך וליטול את המנה פעם בשבוע.
אם הקאת פחות מ 30 -דקות אחרי נטילת המנה ,קח/י עוד
מנה אחת.
אם ההקאה אירעה  30-60דקות לאחר נטילת המנה  -יש ליטול
חצי מנה נוספת.
אופן השימוש:
אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה לפחות עם כוס אחת של מים.
לתרופה יש טעם מר ומעט צורב.
עדיף ליטול את התרופה לאחר ארוחה.
לילדים קטנים ואחרים הסובלים מקושי בבליעה ,מותר לשבור,
לרסק ולמהול את הטבליה בכמויות קטנות של מים ,חלב או משקה
לא אלכוהולי.
כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?
עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא.
אין לשנות או להפסיק את הטיפול מבלי להתייעץ עם הרופא.
משך הטיפול תלוי באם התרופה ניתנת למניעה או לטיפול.
לטיפול מונע יש להמשיך וליטול התרופה אחת לשבוע במשך
 4שבועות לאחר עזיבת האזור.
באזורים נגועי מלריה יש להיעזר באמצעי הגנה נוספים  -בגדים
לכיסוי מקסימלי של הגוף ,דוחי יתושים וכד'.
מנע/י הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג
ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה פנה/י מיד
לחדר מיון של בית-חולים והבא/י אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך; בחולה אחר/ת היא עלולה
להזיק .אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך ,שכניך או מכריך.
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך
נוטל/ת תרופה .יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
אחסנה:
מתחת ל ,300C -יש לשמור את התרופה באריזה המקורית במקום
יבש (התרופה רגישה ללחות).
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים ,תרופות נשמרות לתקופה
מוגבלת בלבד .נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה
של ספק ,עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
מס' רישום התרופה408425327 :

היצרן :הופמן-לה רוש ,באזל ,שוויץ.
בעל הרישום:
רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ,
ת.ד  ,7543פתח-תקווה .49170

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE
PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The dispensing of this medicine requires a doctor’s prescription
Read this package insert carefully in its entirety
before using this medicine
The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health
and its content was checked and approved by it in March 2010

LARIAM®
250 mg
Tablets
COMPOSITION:
Each tablet contains:
Mefloquine hydrochloride 274.1 mg (= Mefloquine base 250 mg)
*The tablet also contains lactose 51 mg.
Inactive ingredients: Poloxamer 3800, microcrystalline cellulose,
lactose, maize starch, crospovidone, ammonium calcium alginate,
talc and magnesium stearate.
THERAPEUTIC GROUP: Antimalarial preparations.
THERAPEUTIC ACTIVITY:
For treatment and prevention of malaria resistant to other
antimalarial preparations.
WHEN SHOULD THE PREPARATION NOT BE USED?
Do not use this medicine if you have a known sensitivity to the
active ingredient (mefloquine) or to related substances (e.g.:
quinine and quinidine) or to any of the medicine’s ingredients.
Do not use this medicine as preventive treatment in people with
active depression or with a history of psychoses or convulsions
(such as epileptic fits).

SIDE EFFECTS:
In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions
may occur during the course of taking this medicine, for example:
diarrhea, nausea, vomiting, decreased appetite, pain in the stomach,
fatigue, sleep disturbances, strange and abnormal dreams,
dizziness, loss of balance and headache. These are the most
common side effects. They are generally mild and their frequency
decreases with continued use of the medicine.
When the medicine is given for treatment of malaria there may be
more side effects than when given for prevention of malaria.
If you are taking the medicine for treatment of malaria, you may
not be able to distinguish between symptoms of malaria and side
effects of the medicine.
Side effects may occur or last up to several weeks after completing
treatment with Lariam. In a small number of patients it was reported
that the effects of dizziness and loss of balance may even continue
a few months after completing treatment with Lariam.
Side effects that require special attention:
Refer to the doctor immediately if you experience any of the
following side effects: seizures, convulsions, changes in mood
such as: depression, agitation, confusion, aggression, feeling
anxious or nervous, hallucinations, suicidal thoughts or panic
attacks. Irregular or rapid heart beat, chest pain, fatigue, flushing
of the face and neck, loss of consciousness, vision or hearing
disturbances, tremor, fever, sweating, chills, muscle pain, muscle
cramps or weakness, joint pain, difficulty breathing, shortness of
breath, chest tightness, coughing or wheezing. Tingling sensation
in fingers or toes, severe rash, blisters or bleeding from the lips,
eyes, mouth, nose or genitals. These side effects are rare.
In the event that you experience side effects not mentioned in
this leaflet, or if there is a change in your general health, consult
your doctor immediately.
DOSAGE: Dosage is according to doctor’s instructions only.
Do not exceed the recommended dosage.
Recommended dosage for prevention of malaria unless
otherwise instructed by the doctor:
The recommended dose is 5 mg/kg once a week. See table.

Do not take this medicine without consulting a doctor
before starting treatment:
If you are pregnant or plan to become pregnant (particularly during
the first three months of pregnancy).
Women of childbearing age must use reliable contraceptive
measures throughout the entire treatment period and for at least
an additional three months after concluding treatment.
If you are breastfeeding or plan to breastfeed (Lariam passes
into breast milk).
If you suffer or have suffered in the past from epilepsy, convulsions,
impairment of liver function or malaria.
If you have recently had a vaccination.
If you are allergic to any other medicines, foods, food coloring
or preservatives.
HOW WILL THIS MEDICINE AFFECT YOUR DAILY LIFE?
Use of this medicine may impair alertness, cause dizziness
or loss of balance, and therefore caution should be exercised
when driving a car, operating machinery and in any other activity
which requires alertness.
Drinking alcohol during treatment with the medicine may increase
these effects.
These effects may continue for several weeks after discontinuation
of the medicine.
WARNINGS:
If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your
doctor before commencing treatment with this medicine.
Do not use the medicine halofantrine while under treatment with
Lariam or for 15 weeks after taking the last dose of Lariam.
The preparation contains lactose and may cause an allergic reaction
in people sensitive to lactose.
DRUG INTERACTIONS:
If you are taking another medicine, including non-prescription
medicines and nutritional supplements, or if you have just finished
treatment with another medicine, inform the attending doctor,
in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug
interactions. This is especially important for medicines belonging
to the following groups: medicines for treatment or prevention
of malaria, e.g.: chloroquine, quinine, halofantrine, medicines
for treatment of heart problems, e.g.: quinidine, medicines for
treatment of epileptic attacks, e.g.: valproic acid, carbamazepine,
phenobarbital, phenytoin.
Medicines to prevent blood clotting, medicines for lowering blood
sugar.
Medicines that affect heart function, e.g.: antiarrhythmics, beta
blockers, calcium channel blockers, antihistamines, H1 blockers,
tricyclic antidepressants, and antipsychotics from the phenothiazine
family.
Vaccination with live vaccines. Vaccination with live vaccine
should be completed at least three days before getting the first
dose of Lariam.
Do not get vaccinated with a live anti-typhus vaccine while under
treatment with Lariam.

Body
weight
(kg)
5-6
7-8
9-12
13-16
17-24
25-35
36-50

Age

No. of tablets
(250 mg of active
ingredient)
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
0.75
1

Frequency

3 months
Once weekly
4-7 months
Once weekly
8-23 months
Once weekly
2-3 years
Once weekly
4-7 years
Once weekly
8-10 years
Once weekly
11-13 years
Once weekly
From 14 years and Over 50
1
Once
weekly
over
Always take the medicine on the same day of the week, preferably
after the main meal. Start treatment one week before entering
the affected region and continue treatment for 4 weeks after
leaving it.
If you enter an affected region and did not take the medicine at
least one week before your arrival, take one dose a day for three
consecutive days, then continue once a week.
In some cases, for example when you are taking additional
medicines, it is advisable to start preventive treatment 2-3 weeks
before the trip in order to ascertain that you tolerate the treatment
with Lariam together with other medicines.
Recommended dosage for treatment of malaria unless
otherwise instructed by the doctor:
The recommended dose is 20-25 mg/kg. See table.
Body
No. of tablets
weight (250 mg of active
(kg)
ingredient)
5-10
0.5-1
10-20
1-2
20-30

2-3

30-45

3-4

45-60

5

>60

6

Possibilities for
dividing the dose
To reduce the risk of nausea and
vomiting, the medicine can be taken
in divided doses: 2 tablets and then
another tablet after 6-8 hours.
To reduce the risk of nausea and
vomiting, the medicine can be taken
in divided doses: 2 tablets and then
another 2 tablets after 6-8 hours.
To reduce the risk of nausea and
vomiting, the medicine can be taken
in divided doses: 3 tablets and then
another 2 tablets after 6-8 hours.
To reduce the risk of nausea and
vomiting, the medicine can be taken
in divided doses: 3 tablets and then
another 2 tablets after 6-8 hours and
another tablet after 6-8 hours.

If a full course of treatment with Lariam does not improve your
condition within 48-72 hours, alternative treatments will be
necessary. Consult the doctor if you feel that the medicine is not
improving your condition.
Instructions for emergency treatment (stand-by treatment):
If signs of malaria appear when you are in a remote area and it
is not possible to reach a doctor or clinic within 24 hours from
the appearance of the symptoms, take a therapeutic dose at a
dosage of 15 mg/kg (a patient weighing 45 kg or more should take
3 tablets). If you cannot get medical care within 24 hours and you
have experienced no serious side effects, take another therapeutic
dose after 6-8 hours (a patient weighing 45 kg or more should take
2 tablets). Patients weighing more than 60 kg will have to take an
additional tablet 6-8 hours after the second dose (according to the
dosage table recommended for treatment of malaria).
In any case, refer to a doctor as soon as possible for continued
treatment and prevention, even if you feel that the symptoms
have passed.
Dosage for children:
According to the doctor’s instructions.
Do not exceed the recommended dose.
This medicine is not usually intended for infants below 3
months of age or who weigh less than 5 kg. In such cases
consult the doctor regarding use of Lariam.
This medicine is to be used at specified time as determined by
the attending doctor.
If you forget to take the second or third dose of the medicine for
treatment of malaria, take the dose as soon as you remember
and contact the doctor.
For prevention of malaria, you have to take the medicine once a
week, always on the same day of the week. If you forget to take
the dose, take it as soon as you remember and then continue
taking the dose once a week.
If you vomit less than 30 minutes after taking a dose, take another
dose.
If you vomit 30-60 minutes after taking a dose - take an additional
half dose.
DIRECTIONS FOR USE:
Do not chew! Swallow the medicine with at least one glass of
water.
The medicine has a bitter and slightly burning taste.
It is preferable to take the medicine after a meal.
The tablet can be broken, crushed and diluted in small amounts
of water, milk or non-alcoholic drink for small children and others
who have difficulty swallowing.
HOW CAN YOU CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF THE
TREATMENT?
Complete the full course of treatment as instructed by the
doctor.
Do not change or discontinue treatment without consulting the
doctor.
The length of therapy depends on whether the medicine is given
for prevention or treatment.
For preventive treatment the medicine has to continue to be taken
once a week for 4 weeks after leaving the area.
In malarial areas use additional precautionary measures - clothes
with maximal coverage of the body, mosquito repellents, etc.
AVOID POISONING!
This medicine, and all other medicines, must be stored in a
safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid
poisoning.
If you have taken an overdose, or if a child has accidentally
swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital
emergency room and bring the package of the medicine with
you.
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by
a doctor!
This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment;
in another patient it may cause harm. Do not give this medicine
to your relatives, neighbors or acquaintances.
Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose
each time you take your medicine. Wear glasses if you need
them.
STORAGE: Store below 30°C, keep the medicine in the original
package in a dry place (the medicine is sensitive to moisture).
Even if kept in their original container and stored as recommended,
medicines may be kept for a limited period only. Please note
the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the
pharmacist who dispensed the medicine to you.
Do not store different medications in the same package.
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