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

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

ְסְטֵרּפְִסילְס® פלוס
24 לכסניות למציצה

הרכב:
2,4-Dichlorobenzyl Alcohol 1.2 mg כל לכסנית מכילה:  
Amylmetacresol 0.6 mg
Lidocaine Hydrochloride 10.0 mg

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון 
זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, 

פנה אל הרופא או אל הרוקח.
התרופה מיועדת למבוגרים ולילדים מעל לגיל 12. מתחת לגיל זה 
יש לפנות לרופא. עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ 
ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא באם 
סימני המחלה )סימפטומים( מחמירים או אינם משתפרים לאחר 

מספר ימים.

למה מיועדת התרופה?  .1
להקלה מהירה בכאבי גרון חזקים ולחיטוי הגרון.

קבוצה תרפויטית: אנטיספטי.

לפני השימוש בתרופה  .2
 אין להשתמש בתרופה אם אתה רגיש )אלרגי( לחומרים הפעילים 

או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בסטרפסילס פלוס ספרי לרופא אם הינך בהריון או  	•

מניקה.
אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת  	•

בלי להיוועץ ברופא.

 הריון והנקה
אם הינך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש 

בסטרפסילס פלוס.

 התרופה ומזון
אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על  	•

כך לרופא לפני נטילת התרופה.
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות  	•

ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
כל לכסנית מכילה 2 מ"ג סודיום סכרין, כמות מירבית של סודיום 

סכרין ביום היא 5 מ"ג לק"ג משקל גוף.
הלכסניות מכילות סוכר ואינן מומלצות לשימוש בחולי סוכרת.

כיצד תשתמש בתרופה  .3
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל למבוגרים וילדים מעל לגיל 12 שנה הוא: 
לכסנית אחת למציצה כל 2-3 שעות לפי הצורך.

אין להשתמש ביותר מ- 8 לכסניות ביממה.
אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים מתחת לגיל 12 שנה.
כאב גרון חמור, ממושך או המלווה בחום, כאב ראש, בחילה והקאות, 

מחייב התייעצות מידית עם הרופא.
אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא.

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

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך 
נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש בסטרפסילס פלוס עלול לגרום לתופעות 
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות 

הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעה פריחה 

או גירוי מקומי )נדיר(.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת 

לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

איך לאחסן את התרופה  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום  	•
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע 

הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה )exp. date( המופיע  	•
על גבי הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו 

חודש.
.25°C -תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ 	•

מידע נוסף  .6
נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם 	•

Tartaric Acid, Sodium Saccharin, Levomenthol, Peppermint 
Oil, Star Anise Oil, Indigo Carmine, Quinoline Yellow, Solids 
from Liquid Sucrose and Liquid Glucose.

כל לכסנית מכילה 2 מ"ג סודיום סכרין.  
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: אריזת הקרטון מכילה  	•

24 לכסניות. הלכסניות הינן עגולות, בצבע כחול בהיר.
בעל הרישום: רקיט בנקיזר )ניר איסט( בע"מ, רח' הנגר 6,   

הוד השרון 45240. 
יצרן: רקיט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ, נוטינגהם,  	•

אנגליה.
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: יולי 2012. 	•

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:  	•
106.86.28928

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על  	•
אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
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