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

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה.

II אי.זי.גאז
הרכב:

כל שקית של 4 גר' מכילה:
חומרים פעילים וכמותם:

Sodium Bicarbonate 2.21g, Citric Acid Anhydrous 1.53g,
Simethicone 0.04g

חומרים בלתי פעילים:
Maltodaxtrin, Sodium Saccharin, Orange Flavor 

פעילות רפואית:
התרופה מיועדת:

1(  להקלת צרבת, חומציות בקיבה, קשיי עיכול וקלקול קיבה וגזים שנלווים 
לתופעות אלו.

לשימוש במכוני רנטגן: כתוספת לחומר ניגוד בבדיקת ניגוד כפול של    )2
מערכת העיכול העליונה.

 מתי אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש בתכשיר זה בכדי להזיז גוף זר.
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש במקרים של חסימה וושטית או חשד לחסימה וושטית.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך בהריון.

אם צריכת הנתרן שלך מוגבלת.
הכבד,  הדם,  כלי  ו/או  הלב  בתפקוד:  מליקוי  בעבר  סבלת  או  סובל/ת  הינך  אם 
התוספתן  דלקת  של  סימנים  העיכול,  במערכת  דימומים  הריון,  רעלת  מבצקת, 

)כגון כאבי בטן עזים, חום, הקאות(.

אזהרות:
אין לקחת מעבר למינון המירבי המומלץ ל-24 שעות.

עם  להתייעץ  מבלי  שבועיים  על  העולה  לתקופה  המירבי  המינון  את  לקחת  אין 
רופא. גם אם התכשיר מקל על התופעות במערכת העיכול, אם הן חוזרות ונשנות 

יש לפנות לרופא.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע לרופא לפני נטילת 

התרופה.
אם הינך עומד/ת לעבור בדיקה של מיצי הקיבה, אין ליטול את התכשיר בבוקר 

לפני הבדיקה.

תגובות בין תרופתיות:
אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, 
עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות 

בין-תרופתיות. במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: 
)פטריות(. קטוקונזול  )אנטיביוטיקה(,  נורפלוקסאצין  ציפרופלוקסצין,  טטרציקלינים, 

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

לוואי כגון: גיהוקים ואי נוחות כתוצאה מהנפיחות.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:
תגובה אלרגית )סירפדת, פריחה או תגובה אנאפילקטית(, בצקת ברגליים, כאבי 
שרירים, כאבי ראש מתמשכים, נשימה איטית, טעם לא נעים, חולשה מוגברת, 

תכיפות במתן שתן, איבוד תיאבון )נדירות(: הפסק/י את הטיפול ופנה/י לרופא.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי 



בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:
נוספת  כל תרופה  וכן על  לוואי  כל תופעת  לרופא המטפל על  לדווח  על ההורים 

הניתנת לילד/ה!

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:
כתוספת לבדיקה אנדוסקופית:

מבוגרים וקשישים: יש לשים את התכולה של שקית אחת על החלק האחורי של 
הלשון ולבלוע עם 15 מ"ל מים.

ילדים: הרופא יקבע את המינון על-פי גיל, משקל וניסיון קודם.
כנוגד חומציות וגזים:

יש לשים חצי מתכולת השקית על החלק האחורי של הלשון ולבלוע עם 15 מ"ל 
מים.

יש לחזור על הפעולה שנית עם שאר תכולת השקית.
אין  הוראות הרופא.  לפי  או  6 שעות  כל  לגיל 60: שקית אחת  מבוגרים מתחת 

לקחת יותר מארבע שקיות ביממה.
שקיות  מ-3  יותר  לקחת  אין  שעות.   8 כל  אחת  שקית   :60 לגיל  מעל  מבוגרים 

ביממה.
ילדים 6 – 12: שקית אחת כל 8 שעות. אין לקחת יותר מ-3 שקיות ביממה.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 6 שנים.

שים/י לב!
אין ליטול תרופה זו עם חלב ומוצריו בכמויות גדולות.

יש לחכות פרק זמן של שעה עד שעתיים בין נטילת תרופות אחרות לבין נטילת 
תרופה זו.

אופן השימוש:
אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מים.

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

או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד 
מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך. 

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
נוטל/ת  שהינך  פעם  בכל  והמנה  התווית  בדוק/י  בחושך!  תרופה  ליטול  אין 

התרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:
.250C -במקום קריר ויבש מתחת ל

מוגבלת  לתקופה  נשמרות  תרופות  המומלצים,  האריזה/אחסנה  תנאי  לפי  גם 
עליך  ספק,  של  מקרה  בכל  התכשיר!  של  התפוגה  לתאריך  לב  לשים  נא  בלבד. 
להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מספר רישום התרופה: 00 30431 14 125

יצרן: E-Z-EM Inc., ארה"ב.

בעל הרישום: פרומדיקו בע"מ, ת.ד 3340, פתח תקווה.

פורמט עלון זה נקבע על ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר במרץ 2007. 
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