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

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

 איידפ סלי  :שם התכשיר
  טבליות

  
 :הרכב

Doxylamine succinate 25mg 
  :ים בלתי פעיליםחומר

Microcrystalline cellulose, dicalcium phosphate anhydrous, dibasic calcium 
phosphate, sodium starch glycolate, magnesium stearate, FD&C blue#1 
aluminium lake. 

  
  :היותוה

  .כעזר לשינההתרופה מיועדת 
  

  ?ופהמתי אין להשתמש בתר
  .אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מניקה

  .ה התרופ רגישות לאחד ממרכיבי לךן להשתמש אם ידועהאי
  .הגדלת הפרוסטטה, גלאוקומה, אין להשתמש במצבים של אסתמה

  
  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול

או כלי /הלב ו, )כגון אסתמה(מערכת הנשימה  :ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד/אם הינך סובל
יס רבלוטת הת, )כגון אולקוס(מערכת העיכול , מערכת השתן/הכליה, )כגון גלאוקומה(עיניים , דם

  .בלוטת הערמונית, )תירואיד(
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך
  . או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופהאין לשתות יינות

  
  :אזהרות

  ! בלי להיוועץ ברופאאין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות ומעבר לשבועיים
עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  השימוש בתרופה פוגם בעירנות ולכן אין .יטול טבליות סליפ אייד רק לפני השינהיש ל . התרופה
  !לבצע כל פעילות המחייבת עירנות לאחר נטילת התרופה

  
  :תרופתיות-תגובות בין

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

, תרופות להרגעה: כגון(תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית : מהקבוצות הבאות
תרופות , )חומרים מרדימים לניתוחים ומשככי כאבים נרקוטיים, נגד אלרגיות, פרקינסוןל, לשינה

כגון תכשירים נגד (תרופות אנטיכולינרגיות או בעלות פעילות אנטיכולינרגית , נגד דיכאון
  ).עוויתות בטן

  
  
  
  
  

                        /..2  
  
  
  
  



  
 )המשך-סליפ אייד(

- 2 -  
  
  

  :תופעות לוואי
 : כגון,בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, צויה של התרופהבנוסף לפעילות הר

  .טשטוש ראיה, יובש בפה
  : המחייבות התייחסות מיוחדת לוואיתופעות

  .רופאל י/פנההטיפול ואת  י/הפסק): נדיר (כאב גרון, חום
רגשה או אם חל שינוי בה, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  . מידעליך להתייעץ עם הרופא, הכללית
  

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  .טבליה אחת חצי שעה לפני השינה: 12למבוגרים ולילדים מעל גיל 

  .אין לקחת לתקופה של יותר משבועיים רצופים אלא רק באישור הרופא
  .אין לעבור על המנה המומלצת

  .12 מתחת לגיל  ולילדיםינוקותתלתרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל 
  

  :אופן השימוש
  .יש לבלוע את התרופה עם מים! אין ללעוס

  
  !י הרעלה/מנע

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

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

  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאין לגרום להקאה
  .ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעםהתווית והמנה את  יש לבדוק !אין ליטול תרופות בחושך

  .ה להם/יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק
  

  : אחסנה
  .15°C-30°Cבטמפרטורת החדר 
נא לשים לב  .  תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד,האחסנה המומלצים/יזהגם לפי תנאי האר

  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! לתאריך התפוגה של התכשיר
 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
  13107.30938  :רישום התרופה' מס
  

  .ב"ארה, פריגוחברת : היצרן
  

   51200ברק - בני29י "לח' רח, מ"בע) 1989(אגיס סוכנויות מסחריות : הרישום בעל
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