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  2006יוני   י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו"פורמט עלון זה נקבע ע
 

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

  :קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
  

  טיפטיפות נובימול תרחיף לבליעה : שם התכשיר וצורתו
 

  : וריכוזםוכמותם ) ים(הפעיל) ים(החומר: הרכב
  Paracetamol  100 mgל מכיל                "מ 1כל 

  : וכן כל 
Sorbitol Solution 70%, Glycerol, Sodium Cyclamate, Xanthan Gum, Strawberry 
Cream Flavour, Sodium Benzoate, Saccharin Sodium, Citric acid, Ponceau Water 

  ג"מ 1.1: ל "מ 1כמות הנתרן בכל 
  

  משכך כאבים ומוריד חום: לות רפואיתפעי
  

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 
  

  אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה 
  

  אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
  מניקה אואם הינך  בהריון 
  מערכת השתן/הכליה, הכבד :ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד/אם הינך סובל

  
  :אזהרות

  , ניתן במינון גבוה מהמומלץ: פראצטאמול עלול לגרום לנזק בכבד במקרים האלה כאשר
  כשנוטלים , שותים משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול, ניתן לתקופה ממושכת

  .תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד
בלי ) רצופים  מיםי  3-יותר מ( אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממשוכת 

  .להיוועץ ברופא
  עליך להודיע על כך , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/רגיש תך/או ילדך אם הינך

  .לרופא לפני נטילת התרופה
  .יש להיוועץ ברופא בעת שימוש בתרופה זו בילדים מתחת לגיל שלוש שנים

או להורדת /כוך כאבים ואו להשתמש בתכשיר אחר לשי, יש להיוועץ ברופא אם ליטול תכשיר זה
  .חום

או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם , אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים
  .הרעלה של פראצטאמול /למניעת מינון יתר –רופא או רוקח 

 
  תגובות בין תרופתיות

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

  :תרופות מהקבוצות הבאות
,    פרקינסון, לשינה, תרופות להרגעה: כגון(תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית 

 ,),.אפילפסיה
  תרופות נגד קרישת דם

  ברביטורטים: אנזימים בכבד כגון תכשירים הממריצים יצור
  תרופות אחרות נגד כאבים או חום ונגד דלקת פרקים
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  :תופעות לוואי

 :בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי  כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  .המחייבות לפנות מיד לרופא) גירויים בעור(תופעות אלרגיות 

  )כ ממינון יתר"הנובעות בד( :וחדתתופעות המחייבות התייחסות מי
  הפסק הטיפול ופנה לרופא): נדיר( כאב בטן, בחילה, שלשול

או אם חל שינוי  בהרגשתך , ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הנך מרגיש
  .הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד

  
  :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות

  !ה/ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילדעל 
  

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  ילדים
  .י את המינון המתאים בטבלאות המופיעות להלן/מצא

  .יש למצוא את המינון בטבלת המשקל המציינת מינון לפי משקל – אם ידוע לך משקל הילד
יקבע המינון על פי הגיל כפי שמופיע בטבלת הגיל המציינת  –רק במקרה שלא ידוע משקל הילד 

  .מינון לפי גיל בלבד
  
  

  טבלת משקל 
ג "ל לכל ק"מ 0.15, כלומר, למנה, ג משקל הילד"לק/ג"מ 15המינון לפי משקל הילד מחושב לפי 

  .משקל גוף של הילד
  

המינון   ג"מ משקל הילד
  הדרוש
 ל"במ

מנות מקסימלי מספר 
 ביממה

פעמים 5עד  0.45 45 ג"ק   3  
פעמים 5עד  0.60 60 ג"ק   4  
פעמים 5עד  0.75 75 ג"ק   5  
פעמים 5עד  0.90 90 ג"ק   6  
פעמים 5עד  1.05 105 ג"ק   7  
פעמים 5עד  1.20 120 ג"ק   8  
פעמים 5עד  1.35 135 ג"ק   9  

פעמים 5עד  1.50 150 ג"ק 10  
פעמים 5עד  1.65 165 ג"ק 11  
פעמים 5עד  1.80 180 ג"ק 12  
פעמים 5עד  1.95 195 ג"ק 13  
פעמים 5עד  2.10 210 ג"ק 14  
פעמים 5עד  2.25 225 ג"ק 15  

  
  
  
  
  
  

  טבלת גיל 
  :ה/במקרה שלא ידוע משקל הילד
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מץ לכן יש לעשות מא, ילדים בגילאים זהים יכולים להיות בעלי משקלים שונים באופן משמעותי

  .ולברר את משקל הילד ולקבוע מינון לפי טבלת המשקל
  .ניתן לקבוע המינון לפי טבלת הגיל –רק אם אין אפשרות לברר את משקל הילד 

  
מספר  גיל הילד

מיליליטרי
 ם

מספר מנות מקסימלי 
 ליממה

 0.40 חודשים 0-3בגיל 
 ל"מ

 פעמים ביום  5עד 

 11– 4בגיל 
  חודשים

0.80 
 ל"מ

 םפעמים ביו 5עד 

בגיל שנה עד 
  שנתיים

1.20 
 ל"מ

 פעמים ביום 5עד 

 1.60  שנים 2-3בגיל 
 ל"מ

 פעמים ביום 5עד 

 2.40  שנים 4-5בגיל 
 ל"מ

 פעמים ביום 5עד 

  
  ן לעבור על המנה המומלצתאי

  .ימים יש לפנות לרופא 3אם לא חל שיפור במצבך תוך 
  .פנות לחדר למיוןיש להיוועץ ברופא או לבטעות מנה כפולה  ה/ה נטל/הילד אם

  
  :שים לב

  .במזרק המצורף יש להקפיד על מדידת המנה
  .יש לנער היטב לפני השימוש

  
  :אופן השימוש

  ".מספר מיליליטרים"בטור המציין , י את הכמות הדרושה בטבלת המינונים/מצא  .1
 .י את המזרק בכמות הדרושה/מלא  .2
 .נימי של הלחילצד הפ, ה/י את תכולת המזרק באיטיות לפה הילד/הזלף .3
  י את שני חלקי המזרק היטב במים פושרים וסבון /שטוף .4
  

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

  .כך תמנע הרעלה
, חוליםמיד לחדר מיון של בית ה י/פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

  .אריזת התרופה איתך י/והבא
  !ללא הוראה מפורשת מרופא  להקאה י/אל תגרום

  
י /הרכב. תרופה ת/שהנך נוטל בכל פעםהתווית והמנה את  בדוק יש ל ! בחושך  ותאין ליטול תרופ

  .ה להם/משקפיים אם הינך זקוק
  

  .Cº25 -מתחת ל  :אחסנה
  . נשמרות לתקופה מוגבלת בלבדתרופות , אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה 

שסיפק   עליך להיוועץ ברוקח , בכל מקרה של ספק! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר
  .לך את התרופה

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
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  1346131137: רשום התרופה . מס
  קרית מלאכי, מ"כצט תעשיות כימיות בע: יצרן

  נוד השרון ,4החרש ' רח, מ"כצט בע: משווק


