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 שם תכשיר באנגלית ומספר:
 Glycerin Forte Suppositories (1428432039) 
Glycerin Suppositories (0313825506) 
Glycerin apaediatric Suppositories (0338125843) 

 און בע"מ-סם שם בעל הרישום

 טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד !

 ההחמרות המבוקשות 

 טקסט חדש טקסט נוכחי פרק בעלון

 : תרופהאין להשתמש ב

 

  אם אתה רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל
)גליצרין( או לאחד ממרכיבי התרופה 

 האחרים.

  במקרה של חסימת מעיים או חוסר
 תפקוד כרוני של המעיים.

 

  חומר הפעילל)אלרגי( רגיש  אתהאם 
 אחד ממרכיבי התרופהלאו  (גליצרין)

 .האחרים

  אם לא הופיעה פעילות מעיים במשך יום
)ראה גם בסעיף  בלבד אחד או יומיים

 ."אזהרות"(

 במקרה של אי ספיקת לב 

 במקרה של דימום רקטלי בלתי מוסבר 
במקרה של חסימת מעיים או חוסר תפקוד ו

 כרוני של המעיים.

 במקרים של בחילות, הקאות, כאבי בטן 

 במקרים של סימנים של דלקת התוספתן 

  

ספר  בגליצריןלפני הטיפול 
  :לרופא אם

 

 את בהריון 

  אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי
מכאב בטן חזק,  ,בתפקוד: הלב

מדימום בפי הטבעת, מסימנים של 
דלקת התוספתן )כגון כאב בטן, 
 בחילות והקאות בלתי מזוהים(.

 או מניקה את בהריון 

 סובל או סבלת בעבר מליקוי  האת
ו/או כלי דם, מערכת  הלבבתפקוד: 

מכאב בטן חזר, מדימום בפי  העיכול
הטבעת, מסימנים של דלקת 

התוספתן )כגון כאב בטן, בחילות 
 . והקאות(

 ת אם הבחנת בשינוי פתאומי בתדירו
פעילות המעיים אשר מתמשך מעל 

 לשבועיים

 להיוועץ  אין להשתמש בתרופה מבלי הריון והנקה:

 לפני התחלת השימוש אם הינך ברופא 

 בהריון

 אם את בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא 

 או ברוקח לפני השימוש

 השימוש בגליצרין עלול לגרום  תופעות לוואי:

 פריחה בעור לתופעות לוואי כגון
---- 

 יש להפסיק את השימוש בתרופה 

 ולפנות מיד לרופא אם: 

  מגירוי מקומי או דלקת.אתה סובל 

 

עלול  גליצריןבכל תרופה, השימוש בכמו 

לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים לגרום 

עם גירויים, בחילה, בעור  כגון פריחה

. אל תיבהל למקרא ., כאבי בטןסחרחורת

רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף 

 אחת מהן.  

 

לפנות ויש להפסיק את השימוש בתרופה 

  :אם מיד לרופא

 מפריחה  מקומי, גירויאתה סובל מ
 או דלקת. תמקומי

  הופעת דימום רקטלי או העדר
 .פעולת מעיים אחרי שימוש בתכשיר

  הופיעה תגובה אלרגית שמתבטאת
בגרד, נפיחות בפנים, בידיים, בפה או בגרון, 

 לחץ בחזה, קשיי נשימה.
 


