עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו1986-
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה
פורמט עלון זה נקבע על-ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו ביוני 2011

רני בטעם מנטה
טבליות ללעיסה
הרכב:
כל טבליה מכילה:
 272) Calcium carbonate 680mgמ"ג סידן זמין(
Heavy magnesium carbonate 80mg
חומרים בלתי פעילים:
Sucrose, Pregelatinised maize starch, Potato starch, Talc, Magnesium stearate, Paraffin light
liquid, Peppermint flavour, Lemon flavour.
קבוצה תרפויטית :סותר חומצה
פעילות רפואית:
התכשיר נוגד חומציות יתר בקיבה .כל טבליה סותרת כ 16 Meq-של חומצה.
התרופה מיועדת להקלה במצבים של חומציות יתר וצרבת.
מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש במקרה של מחלת כליות חמורה.
אין להשתמש במקרה של רמות סידן גבוהות בשתן או אבנים בכליות.
אין להשתמש במקרה של רמות סידן גבוהות או רמות פוספט נמוכות בדם.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה /מערכת השתן.
אזהרות:
אם הינך בהריון או מיניקה ,רצוי להיוועץ ברופא )פנה/י לסעיף "מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא"(.
בתקופת טיפול ממושך בתרופה זו רצוי לערוך בדיקות רמת סידן ,מגנזיום ופוספט בדם ,ביחוד בחולים הסובלים
מאי ספיקת כליות.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו ,או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
אין להשתמש בתרופה זו במשך יותר משבועיים אלא בעצת רופאך.
אם התסמינים ממשיכים מעל  14ימים מנטילת התרופה ,פנה/י לרופא.
התרופה מכילה סוכרוז .אם נאמר לך על-ידי רופא כי הנך סובל/ת מרגישות לסוכרים מסוימים ,היוועץ/י ברופא
לפני נטילת רני.
תרופה זו אינה מומלצת לילדים מתחת לגיל  12שנים.
תגובות בין תרופתיות:
אם הינך נוטל/ת תרופות נוספות ,כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,או אם גמרת זה עתה טיפול
בתרופות אחרות ,עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות,
במיוחד ,לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:
תכשירים המכילים ברזל או פוספט ,תרופות אנטיביוטיות ממשפחת הטטרציקלינים או הקווינולונים ,דיגוקסין
)לטיפול בלב( ,תרופות ממשפחת התיאזידים )משתנים( ,פלואורידים )למניעת עששת(.
תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:
במינונים המומלצים תופעות לוואי אינן סבירות.
תופעות אלרגיות כגון :פריחה ,גרד ,קשיי נשימה והתנפחות של הפנים ,הפה או הגרון ,שוק אנפילקטי
)תסמינים אפשריים :לחץ דם נמוך ,דפיקות לב ,קשיי נשימה ,התכווצות סימפונות הנשימה ,תגובות עוריות,
כאבי בטן או התכווצויות ,הקאות ושלשול(  -נדיר ,הפסק/י טיפול ופנה/י מיד לרופא.
בשימוש ממושך במינונים גבוהים של התרופה ,ביחוד אצל חולים הסובלים מבעיות בתפקוד הכליות ,עלולה
להיגרם עלייה ברמות הסידן /המגנזיום בדם ,אשר יכולה להתבטא בתסמינים הבאים :בחילות ,הקאות ,קלקול
קיבה ,שלשול ,עייפות ,חולשת שרירים ,כאב ראש ,הפרעות בכליות ושיבוש בחוש הטעם  -הפסק/י טיפול ופנה/י
לרופא מיד.
במקרים חריגים ,שימוש ממושך במינונים גבוהים עלול לגרום לתסמונת "מילק אלקלי" המתבטאת ברמות
גבוהות של סידן בדם ושללא טיפול יכולה להוביל להסתיידויות ולאי ספיקת כליות -הפסק/י טיפול ופנה/י מיד
לרופא.
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בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה ,או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית ,עליך
להתייעץ עם הרופא מיד.
מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:
 1-2טבליות ,עדיף כשעה לאחר האוכל ולפני השינה .לטיפול בצרבת ניתן ליטול  2טבליות בנוסף לזמנים הללו
עד למקסימום של  10טבליות בתקופה של  24שעות )יממה( .אין ליטול מעל  10טבליות ביממה.
ניתן לשימוש גם לנשים הרות ומניקות במינון המקובל .רצוי להיוועץ קודם ברופא.
אין לעבור על המנה המומלצת.
אם נטלת בטעות מנה כפולה ,הקפד/י על שתייה מרובה ופנה/י לרופא.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים מתחת לגיל  12שנים.
שים/י לב:
מומלץ להמתין כשעה-שעתיים בין נטילת תרופות אחרות לנטילת נטילת רני.
אופן השימוש:
יש ליטול התרופה כשעה לאחר ארוחה ולפני השינה.
יש ללעוס או למצוץ את התרופה לפני בליעתה.
מנע/י הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור ,מחוץ להשג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע/י
הרעלה .אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד לחד מיון של בית חולים והבא/י
אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
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 .25°C -יש לאחסן באריזה המקורית.
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 התרופה134 20 28413 00 :
יצרן :באייר  ,Sante familialeגאייר ,צרפת.

בעל הרישום :באייר ישראל בע"מ ,רח' החרש  ,36הוד השרון .45240
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