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

  

  :קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
  

   Tonight, Tablets   טונייט:  שם התכשיר וצורתו

  

  :כל טבליה מכילה: וכמותם וריכוזם) ים(הפעיל) ים( החומר:הרכב

 Doxylamine Succinate 25mg  
  :וכן

Microcrystalline Cellulose, Dibasic Calcium Phospate Dihydrate, Sodium 
Starch Glycolate, Magnesium Stearate  
 

 לשינה עזרכ יועדתמ: פעילות רפואית
 

  .החומר הפעיל שייך לקבוצת האנטי היסטמינים: קבוצה תרפויטית
  

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

  

  מניקהאו אל תשתמש בתרופה כאשר הינך בהריון 
  שתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה אין לה

  

  ין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפולא

או /הלב ו, )כגון אסטמה(מערכת הנשימה  :ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד/אם הינך סובל
  )כגון אולקוס( מערכת העיכול , מערכת השתן/הכליה, )כגון גלאוקומה(עיניים , כלי דם

  בלוטת הערמונית, )תירואיד(לוטת התריס ב
  

 ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך 
  

בהפעלת , רנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכביהשימוש בתרופה זו עלול לפגום בע

  .רנותימכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת ע

  

  ל עם התרופה או משקאות חריפים בצורה מופרזת בתקופת הטיפואין לשתות יינות
  

 :אזהרות
  יש ליטול את התרופה רק לפני השינה

  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות ומעבר לשבועיים מבלי להיוועץ ברופא

עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
  .התרופה
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  תגובות בין תרופתיות

או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת  עליך לדווח , וספתת תרופה נ/אם הינך נוטל

, במיוחד. תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי

  :לגבי תרופות מהקבוצות הבאות

, לשינה, תרופות להרגעה: כגון(תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית 

  חומרים מרדימים לניתוחים, נגד אלרגיות, רופות נגד דיכאוןת, .)אפילפסיה, פרקינסון
  .משככי כאבים נרקוטיים

  )כגון תכשירים נגד עויתות בבטן(תרופות אנטיכולינרגיות או בעלות פעילות אנטיכולינרגית 

  תרופות הרגעה והרדמה אחרות
  

  :תופעות לוואי

  :כגון בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

   טשטוש ראיה, יובש בפה
  

  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

  הפסק הטיפול ופנה לרופא): נדיר( כאב גרון, חום

או אם חל שינוי  , ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הנך מרגיש

  .הרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מידב

  

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  12למבוגרים וילדים מעל גיל 

  חצי טבליה עד טבליה כחצי שעה לפני השינה

  .אין לקחת לתקופה של יותר משבועיים רצופים אלא רק באישור הרופא

  אין לעבור על המנה המומלצת

  .12נוקות וילדים מתחת לגיל  כלל לתיתרופה זו אינה מיועדת בדרך
  

  :אופן השימוש

  מים לבלוע את התרופה עם! אין ללעוס
  .ניתן ליטול את התרופה עם אוכל

  

  !נע הרעלה מ

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

  .תינוקות ועל יד כך תמנע הרעלה

 מיד לחדר מיון של בית י/פנה,  בלע ילד מן התרופהאם נטלת מנת יתר או אם בטעות

  . אריזת התרופה איתךי/והבא, החולים
  ! ללא הוראה מפורשת מרופא אל תגרום להקאה

  

  . התרופהת/ שהנך נוטלבכל פעם התווית והמנה י/ בדוק! אין ליטול תרופה בחושך 

  .ה להם/י משקפיים אם הינך זקוק/הרכב
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  בש מקום קריר וי :אחסנה

נא . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה 

שסיפק   עליך להיוועץ ברוקח , בכל מקרה של ספק! לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר

  .לך את התרופה

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  

  .............       ................................1182029793 : רשום. מס
   .קריית מלאכי:   כתובת  מ"ט תעשיות כימיות בע.צ.כ: יצרן

  הוד השרון, 4החרש ' רח, מ"בע. ט.צ.כ: משווק
  
  


