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 :הנדון
 

Tablets , mg50taflam aC 
 , טבליות ג"מ50טאפלם ק

 
 
 

 :ותהבא ותבישראל להתווי םרשוכשיר שבנדון הת
 

Management of pain and primary dysmenorrhea, when prompt pain relief is desired. 
 

  diclofenac (as potassium) 50mg המרכיב הפעיל:
   

 
 

 שבנדון. של התכשיר ןוהעלון לצרכ עלון לרופאב ןברצוננו להודיעכם על עדכו
 
מודגשות  החמרות, משמעו מחיקת טקסט קו חוצהמשמעו תוספת טקסט,  קו תחתימפורטים להלן ( העדכונים

 :)בצהוב
 

  עדכונים בעלון לרופא:
 

4.4 Special warnings and precautions for use 
..... 
Cataflam 50 mg tablets contain sucrose and therefore are not recommended for patients with rare 
hereditary problems of fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption or sucrase-isomaltase 
insufficiency. 
..... 
Excipient(s) of known effect 

Patients with rare hereditary problems of fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption or 
sucrase-isomaltase insufficiency should not take this medicine.   
 

This medicine contains less than 1mmol sodium (23mg) per tablet, that is to say essentially 'sodium 
free'. 
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 עדכונים בעלון לצרכן:
 

 . לפני השימוש בתרופה2
..... 

 :אם , ספר לרופאקטאפלםבלפני הטיפול 
..... 
 סוכרוז). המכיל קטאפלםלך אי סבילות לסוכרים מסויימים, כגון סוכרוז ( יש •

 
 ימוש בתרופה ומזוןש

 .או לאחר ארוחה עם ארוחהלבסמוך יש ליטול את הטבליות  •

..... 
 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

סבילות לסוכרים מסוימים, ידע -ידי הרופא המטפל שיש לך אי-מ"ג מכילות סוכרוז. אם נאמר לך על 50טבליות קטאפלם 
 את הרופא שלך לפני נטילת התרופה.

 מ"ג סוכרוז. 68-טבליה מכילה ככל 
 מידע לגבי תכולת נתרן:

 מ"ג) לטבליה, על כן נחשבת כ'נטולת נתרן'23מילימול נתרן (1-תרופה זו מכילה פחות מ
 

 
 כוללים שינויי עריכה / שינויים נוספים שאינם החמרות.לרופא ולצרכן העלונים 

 
 .הרלוונטי להם במידע המטופלים את העלונים, נא לעדכן תוכן כל את בעיון לקרוא מומלץ

 
 

ידי פניה לבעל -העלונים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבלם מודפסים על
 הרישום.

 
 

 בברכה,
 סיון דוד
 ממונה רוקחת


