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

 
 י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא 

 
  טעמים4 -ב-לכסניות למציצה  סטרפסילס

 
 C  עם ויטמיןסטרפסילס

 לכסניות
 

 הרכב
 :כל לכסניה מכילה

2,4-Dichlorobenzyl alcohol                     1.2  mg 
Amylmetacresol                                       0.6 mg 

Vitamin C                                            100.0 mg 
:מרכיבים בלתי פעילים 

 Tartaric acid, sweet orange oil, menthol, anise 
oil, sunset yellow, ponceau red, liquid glucose. 

 

 סטרפסילס
 לכסניות

 
 הרכב

 :כל לכסניה מכילה
2,4-Dichlorobenzyl alcohol                      1.2  mg 

Amylmetacresol                                      0.6 mg 

:מרכיבים בלתי פעילים 
 Tartaric acid, menthol, anise oil, peppermint oil, 
ponceau red, carmoisine, liquid glucose. 

 
  מנטול ואקליפטוססטרפסילס

 לכסניות
 

 הרכב
 :כל לכסניה מכילה

2,4-Dichlorobenzyl alcohol                      1.2  mg 
Amylmetacresol                                         0.6 mg 

 :מרכיבים בלתי פעילים
Tartaric acid, menthol, eucalyptus oil, indigo 
carmine, liquid glucose. 

   

  בטעם דבש ולימוןרפסילססט
 לכסניות

 
 הרכב

 :כל לכסניה מכילה
2,4-Dichlorobenzyl alcohol                      1.2  mg 

Amylmetacresol                                      0.6 mg 
 :מרכיבים בלתי פעילים

Honey, tartaric acid, lemon oil, peppermint oil, 
quinoline yellow (E104), liquid glucose. 

   
 

 פעילות רפואית
 .תכשיר אנטיספטי להקלת כאבי גרון אצל ילדים ומבוגרים

 
 ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

 .אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביו
 

 אזהרות
 .רופאאין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ב

 .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
 .הלכסניות מכילות סוכר ואינן מומלצות לשימוש בחולי סכרת

 
 תגובות בין תרופתיות

 עליך לדווח לרופא כדי למנוע, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/טלאם הינך נו
 .תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-סיכונים או אי

 
 תופעות לוואי

כגון פריחה או גירוי מקומי , בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
 .י לרופא/י הטיפול ופנה/ אם התפתחו תופעות אלו הפסק).נדיר(

עליך להתייעץ , או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
 .עם רופא

 
 

 :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
 . שעות3-2לכסניה אחת למציצה כל 

 .תאין לעבור על המנה המומלצ
 .אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא

 .כאב ראש או בחילה והקאות מחייב התיעצות מידית עם הרופא, ממושך או המלווה בחום, כאב גרון חמור
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 !י הרעלה /מנע
ינוקות ועל ידי כך תמנע או ת/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו

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

 .איתך
 ! ללא הוראה מפורשת מרופא אל תגרום להקאה

 שקפיים אם הינךי מ/הרכב. שאינך נוטל תרופהבכל פעם י התוויות והמנה /בדוק: אין ליטול תרופות בחושך
 .ה להם/זקוק

 
 החסנה

 .יש לשמור תרופה זו במקום קריר
נא לשים לב לתאריך התפוגה של . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, החסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

 .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! התכשיר 
 .ריזהאין לאחסן תרופות שונות באותה א

 
 :מספרי רישום התרופות

 525224917: סטרפסילס
 C :0663325662סטרפסילס עם ויטמין 

 049562420500: סטרפסילס בטעם דבש ולימון
 535026858: סטרפסילס מנטול ואקליפטוס

 
 יצרן

 ,מ"חברת בוטס בע
 אנגליה, נוטינגהם

 
 יבואן

 מ"אביק שווק בע
 נתניה, 8077ד "ת


