עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) התשמ"ו1986-

למוסין
לכסניות למציצה בטעם דובדבן/בטעם לימון
הרכב :
כל לכסנית למציצה מכילה :
Lidocaine
1.00 mg
Tyrothricin
4.00 mg
Cetrimonium Bromide 2.00 mg
חומרים בלתי פעילים :
למוסין לכסניות למציצה בטעם לימון :
Sorbitol, Citric Acid, Talc, Lemon Flavoring, powdered, Guar Gum, Quinoline,
Yellow Lake, Magnesium Stearate Silicic Acid Colloidal, Saccharin Sodium,
Green ZLT 601 Lake, Peppermint Flavoring, powdered.
למוסין לכסניות למציצה בטעם דובדבן :
Sorbitol,Guar Gum, Citric Acid anhydrous, Talc, Polyvinylpyrrolidone,
Saccharin Sodium, Magnesium Stearate, Cherry Flavoring, Iron Oxide
Pigment Red.
קבוצה תרפויטית:
 – Lidocaineמאלחש מקומי
 – Tyrothricinאנטיביוטי
 – Cetrimonium bromideאנטי ספטי
פעילות רפואית :
התרופה מיועדת להקלת כאב גרון חזק וכאב המלווה זיהומים בחלל הפה.
מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין להשתמש בתרופה אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיביה.
אזהרות:
אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת
התרופה.
תגובות בין תרופתיות :
אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת  ,או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת ,עליך לדווח
לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי – יעילות הנובעים מתגובות בין –תרופתיות.
תופעות לוואי :
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה ,בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי.
תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת :
גירוי ,פריחה ,או דלקת מקומית (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר ) – (נדיר)  :הפסק/י
את הטיפול ופנה/י לרופא .בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה,
או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:
לכאבי גרון קלים – בינוניים  :טבליה אחת למציצה כל  2-3שעות.
לכאבי גרון חזקים :טבליה אחת למציצה כל שעה.
אין לעבור את המינון של מקסימום  12טבליות ביום.
במכירה מחוץ לבית מרקחת התרופה מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל .12
אין לעבור על המנה המומלצת.
מותר לשימוש לחולי סוכרת.
אם לא חל שיפור במצב תוך יומיים יש לפנות לרופא.
כאב גרון חמור ,ממושך או המלווה בחום ,כאב ראש או בחילה והקאות ,מחייב התייעצות
מידית עם הרופא.
שים/י לב:
אין לאכול עד עבור שעה לאחר נטילת לכסנית (האלחוש עלול לפגוע בבליעה או לגרום
לנשיכת הלשון).
אופן השימוש:
אין ללעוס או לשבור את הלכסנית  ,יש למצוץ הלכסנית לאט ולחזור לפי הצורך.
אין לצחצח שיניים מיד לפני או אחרי נטילת התכשיר מאחר וזה עלול להפחית את יעילות
התכשיר.
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!
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת התרופה.
יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
אחסנה :
יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על  25°Cולהגן מאור ולחות.
גם לפי תנאי האריזה/אחסנה המומלצים  ,תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד .נא לשים
לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק ,עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את
התרופה .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
מס' רישום התרופה:
למוסין לימון1178029908 :
למוסין דובדבן1177929907 :
יצרן:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad-Vilbel, Germany
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