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

  בתרופה: /יבעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש /יקרא
  2011באפריל  פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר

  
  טיפטיפות סימיקול טיפות : שם התכשיר וצורתו

  
  Simethicone 40mg/0.6ml: החומר(ים) הפעיל(ים) וכמותם וריכוזם: הרכב

  מ"ג 0.875מ"ל:  1כמות הנתרן בכל 
  

  מכיל גם:
Polysorbate 80, Sorbitan Monostearate 60, Microcrystalline cellulose, 
Strawberry Flavour, Citric acid (anhydrous), Sodium Benzoate, Sodium 
Citrate, Xanthan Gum, Saccharin sodium, Purified Water. 
 

  תרופות להקלה בגזים במערכת העיכול.קבוצה תרפויטית: 
  

  תכשיר נגד גזים :  פעילות רפואית
  

התרופה מיועדת להקלה על כאבי בטן אצל תינוקות וילדים קטנים הנגרמים  התוויות:
  כתוצאה מהצטברות גזים.

  
  

  מתי אין להשתמש בתכשיר ?
  

  פה אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרו
  

  אזהרות:
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת  

  התרופה.
  

  :תגובות בין תרופתיות
נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת  עליך  הילד/האם 

  תרופתיות.-ובות ביןיעילות הנובעים מתג-לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי
  

  תופעות לוואי:
  בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי.

בעלון זה, או אם חל שינוי בכל מקרה שבו הילד/ה מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו 
  בהרגשה הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

  
  ת:וופתיות בילדים ותינוקותגובות בין תר תופעות לוואי

שהתפתחה לאחר מתן התכשיר וכן על על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי 
  כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!
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  מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
מ"ג ) במידת  40מ"ל ( 0.6 –מ"ג) לפני כל ארוחה. ניתן להעלות המינון ל  20מ"ל ( 0.3

  הצורך.
  מ"ג) ליום. 240מ"ל (סה"כ  0.6מנות של  6מ"ל או  0.3מנות של  12אין לעבור על 

  בתקופת הטיפול בתרופה רצוי להיוועץ ברופא לצורך אבחון הגורם להצטברות הגזים.
  

  אופן השימוש:
ש יש להפריד יש למלא את המזרק המצורף עד למידה הרצויה ולטפטף לפה. לאחר השימו

  בין חלקי המזרק, לשטוף במים פושרים וסבון ולייבש.
  

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

  ועל יד כך תמנע הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית החולים, 

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

  שהנך נוטל התרופה. בכל פעםבדוק התווית והמנה  אין ליטול תרופה בחושך ! 
  הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

  
  25ºC -מתחת ל אחסנה:

 לשימוש עד חודש ימים מיום הפתיחה.
, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים גם לפי תנאי האריזה /אחסנה המומלצים

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

  אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
  

  533826579מס. רשום התרופה  
  

  יצרן: כצט תעשיות כימיות בע"מ  כתובת:  קרית מלאכי
  , הוד השרון4מ, רח' החרש משווק: כצט בע"


