עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא
סטרפסילס דבש ולימון
לכסניות
חומרים פעילים וריכוזם:

סטרפסילס מנטול ואקליפטוס
לכסניות



כל לכסנית סטרפסילס דבש ולימון מכילה
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
 2,4דיכלורובנזיל אלכוהול 1.2 mg
Amylmetacresol
אמילמטקרסול 0.6 mg
כל לכסנית סטרפסילס מנטול ואקליפטוס מכילה
Levomenthol
לבומנטול 8.0 mg
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
 2,4דיכלורובנזיל אלכוהול 1.2 mg
Amylmetacresol
אמילמטקרסול 0.6 mg
לרשימת החומרים הבלתי פעילים ,ראה סעיף  .6ראה גם סעיף "מידע חשוב על חלק
מהמרכיבים של התרופה".
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 .עליך ליטול את התכשיר
על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה.
התרופה מיועדת למבוגרים ולילדים מעל לגיל  6שנים .עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה.
היוועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף .עליך לפנות אל הרופא באם סימני המחלה
(סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר  3ימים.

 .1למה מיועדת התרופה?
סטרפסילס דבש ולימון וסטרפסילס מנטול ואקליפטוס משמשים להקלת כאבי גרון אצל ילדים
ומבוגרים.
קבוצה תרפויטית:
אנטיספטי.
התכשירים מכילים שני חומרים פעילים בעלי פעולה אנטיספטית ,הקוטלים חיידקים
המעורבים בזיהומי פה וגרון .מציצת הלכסנית מאפשרת לחומרים הפעילים לפעול באזור
הכואב וכן לסכך ולהרגיע אותו .סטרפסילס מנטול ואקליפטוס מכיל בנוסף את החומר הפעיל
לבומנטול בעל פעולה של מאלחש מקומי קל ובנוסף מקל על הסימפטומים של גודש באף.

 .2לפני שימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם
אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה
התרופה (ראה רשימה מלאה של המרכיבים הבלתי פעילים בסעיף .)6

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בסטרפסילס דבש ולימון וסטרפסילס מנטול ואקליפטוס ,ספר לרופא אם:
 אתה סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים כגון פרוקטוז ,גלוקוז-גלאקטוז וסוכרוזאיזומאלטוז .הרופא שלך יקבע אם הנך סובל ממצב רפואי מסוג זה .אי-סבילות
נגרמת ממצבים של חסר באנזים פרוקטוז-1-פוספאט אלדולאז (גורם לאי-סבילות
לפרוקטוז) ,ספיגה לקויה של גלוקוז-גלאקטוז וחסר ב-סוכראז איזומאלטז.
 אתה סובל מבעיות אחרות בגרוןילדים ומתבגרים:
תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל  6שנים .זכור כי ילדים צעירים עלולים להיחנק
מהלכסנית.
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי
תזונה ,ספר על כך לרופא או לרוקח.
הריון והנקה
יש להיוועץ ברופא טרם השימוש בתכשיר זה אם את חושבת שאת בהריון ,את בהריון או
מניקה.
יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
• התכשירים סטרפסילס דבש ולימון וסטרפסילס מנטול ואקליפטוס מכילים סוכרוז
וגלוקוז ,יש להתייעץ עם הרופא המטפל טרם השימוש בתרופה אם נאמר לך שאתה
סובל מאי-סבילות לסוכרים מסוימים (ראה סעיף " אזהרות מיוחדות הנוגעות
לשימוש בתרופה") או אם הנך חולה סוכרת.
• תכשירים אלו מכילים רמות נמוכות מאוד של גלוטן (מעמילן חיטה) .תכשירים אלו
נחשבים 'ללא גלוטן' .לא סביר שתכשירים אלו יגרמו לבעיות כלשהן בחולי ציליאק.
לכסנית אחת של מכילה לא יותר מ( 19.52 -סטרפסילס דבש לימון) או 20.26
(סטרפסילס מנטול ואקליפטוס) מיקרוגרם של גלוטן .אין לקחת תכשירים אלו אם הנך
סובל מאלרגיה לגלוטן (מצב השונה ממחלת צליאק).
• תכשירים אלו מכילים סולפיט – גופרית דו חמצנית (( )E220הנמצאת בגלוקוז נוזלי)
אשר לעיתים רחוקות עלול לגרום לתגובות אלרגיות או לעווית הסימפונות.
• תכשירים אלו מכילים פחות מ 1-מילימול ( 23מ"ג) נתרן במנה ,הנחשב כ'-ללא נתרן'.
• סטרפסילס מנטול ואקליפטוס מכיל מרכיב ריח הכולל  d-limoneneהעלול לגרום
לתגובות אלרגיות.
• סטרפסילס דבש לימון  -מכיל מרכיב ריח הכולל  Citral, d-Limonene, Geraniolו-
 Linaloolהעלולים לגרום לתגובות אלרגיות .בנוסף ,התכשיר מכיל דבש .יש
להתייעץ עם הרופא המטפל טרם השימוש בתרופה אם נאמר לך שאתה סובל מאי-
סבילות לסוכרים מסוימים.

 .3כיצד תשתמש בתרופה?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
יש להוציא לכסנית אחת מהבסליסטר (אריזת האלומיניום) ,למקמה בתוך הפה ולאפשר לה
להתמוסס באיטיות .יש להכניס את הבליסטר חזרה לקרטון האריזה.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מבוגרים וילדים מעל גיל  6שנים :לכסנית אחת למציצה כל  2-3שעות .אין להשתמש ביותר
מ 12-לכסניות ביממה ( 24שעות)

אין לעבור על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ותינוקות מתחת לגיל  6שנים בשל סכנת חנק.
אופן השימוש :יש למצוץ הלכסנית לאט ,על מנת שתתמוסס לאט בפה .אין ללעוס או לשבור
את הלכסנית.
משך הטיפול:
לשימוש קצר טווח בלבד.
יש ליטול את המנה הנמוכה ביותר ולזמן הקצר ביותר על מנת להקל על התסמינים.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר אתה עשוי לחוש אי נוחות בבטן .אל תמשיך להשתמש
בתכשיר והיוועץ ברופא או ברוקח .אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש ,אין ליטול מנה כפולה .קח את המנה הבאה
בזמן הרגיל.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה .הרכב
משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא או ברוקח.

 .4תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש בסטרפסילס דבש ולימון וסטרפסילס מנטול ואקליפטוס 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 רגישות-יתר כגון :גרד ,צריבה
ו/או אי נוחות בפה ,קשיי נשימה ,נפיחות של הפנים ,צוואר ,לשון או הגרון ,פריחה (תגובות
אלרגיות חריפות).
אם הופיעה תופעות הלוואי ,אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או כאשר אתה סובל
מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.
דיווח של תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות
לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות
)(www.health.gov.ilהמפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי ,או ע"י כניסה לקישור:
http://sideeffects.health.gov.il

 .5איך לאחסן את התרופה?
•
•
•
•

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. dateהמופיע על גבי האריזה.
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
תנאי אחסון :אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ.25°C-
שאל את הרוקח להיפטר מתרופות שאינן עוד בשימוש .צעדים אלו יעזרו לך להגן על
הסביבה.

 .6מידע נוסף
נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
סטרפסילס מנטול ואקליפטוס :

Eucaliptus oil, Indigo carmine, Liquid sucrose, Liquid glucose, Tartaric acid
כל לכסנית מכילה  1.01גרם גלוקוז ו 1.49-גרם סוכרוז
סטרפסילס דבש ולימון
Honey, Liquid sucrose, Liquid glucose, Peppermint oil, Quinoline yellow
(E104), Tartaric acid, Terpeneless Lemon oil
כל לכסנית מכילה  0.98גרם גלוקוז ו 1.44-גרם סוכרוז
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

סטרפסילס מנטול ואקליפטוס  :אריזת הקרטון המכילה  24לכסניות .הלכסניות הינן
עגולות ,בצבע כחול.
סטרפסילס דבש ולימון אריזת הקרטון המכילה  24ו 36-לכסניות.
הלכסניות הינן עגולות ,בצבע צהוב.

שם היצרן וכתובתו:
רקיט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ ,נוטינגהם ,אנגליה.
שם בעל הרישום וכתובתו:
רקיט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ ,רח' הנגר  ,6הוד השרון .4527704
דוא"לservice.israel@rb.com :
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
סטרפסילס בטעם דבש לימון049-56-24205-00 :
סטרפסילס מנטול ואקליפטוס053-50-26858-00 :
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת לבני
שני המינים.
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