
 1986 -ו "התשמ( תכשירים) הרוקחים תקנות לפי לצרכן עלון
 רופא  מרשם ללא משווקת התרופה

 
 w/v 2%  עיניים טיפות  קומוד- כרומו 

 פעיל   חומר
                cromoglicic acid (as sodium) 20 mg/ml                   מ"ל/מ"ג  20)כמלח נתרן( ניתציכרומוגליחומצה 

 ".נוסף מידע" - 6 סעיף ראה  אנא, פעילים הבלתי החומרים לרשימת
 

 לך יש אם. התרופה על תמציתי מכיל מידע זה עלון. בתרופה  תשתמש בטרם סופו עד  העלון את  בעיון קרא
 .  או הרוקח הרופא אל פנה, נוספות  שאלות

. נוסף זקוק למידע הינך אם ברוקח היוועץ. על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זהבתכשיר  להשתמש עליך
 .יומיים לאחר משתפרים אינם או מחמירים (סימפטומים)  המחלה נייסמת  אם הרופא אל לפנות עליך

 

 ?התרופה מיועדת . למה1
 

 .הלחמית של האלרגיות  הדלקות סוגי לכל מונע לטיפול מיועדת התרופה
 

 .אלרגיה נוגדי לקבוצת שייך הפעיל  החומר: תרפויטית קבוצה
 

 :בתרופה שימושה לפני. 2
 

 :אם בתרופה  להשתמש אין

 
ם הנוספים אשר  מרכיביכל אחד מהל או (חומצה כרומוגליצינית) הפעיל לחומר)אלרגי(  רגיש אתה •

  או בבליעה בעיות, פריחה: אלרגית כוללים תגובה של סימנים(. 6  סעיף  ראה) התרופה מכילה
 של העין הנפיחות או הגרד, האודם של והחמרה, הלשון, הגרון, הפנים ,השפתיים התנפחות, בנשימה

 .העפעף או

 

 
 בתרופה לשימוש  הנוגעות מיוחדות אזהרות 

 עליך,  בכך בטוח אינך אם. מאלרגיה כתוצאה הוא בעיניך שהגירוי בטוח להיות עליך הטיפול תחילת לפני
 .הטיפול תחילת לפני לרופא לפנות

 .דקות לאחר השימוש בתרופה 15ובמשך לפחות השימוש  אין להרכיב עדשות מגע בזמן 

 
 אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות 

,  תזונה   ותוספי מרשם ללא כולל תרופות ,אחרות תרופות  לאחרונה  לקחת אם או  לוקח אתה אם
 .בעין לשימוש אחרים תכשירים לוקח אתה אם במיוחד ,או לרוקח לרופא כך על ספר

 

 :והנקה  ריוןיה
 חושבת או מתכננת להרות, ריוןיבה אתאם  הטיפול  התחלת לפני ברופא   להיוועץ  מבלי בתרופה  להשתמש אין

 .הנקה מתכננת או מניקה את אם  או, ריוןי בה  את שאולי
 

 :במכונות  ושימוש נהיגה
 עד  מסוכנות מכונות להפעיל או לנהוג  אין, זהכ  במקרה. בתרופה שימושה אחרי מיד היראי  טשטוש ייתכן

 .הראייה  התבהרות
 
 

 ?בתרופה תשתמש . כיצד3
 .הטיפול בתכשירבנוגע למינון או לאופן   בטוח אינך אם הרוקח  או הרופא עם לבדוק עליך

  8מקסימלי הוא המינון ה. קצובים ביום במרווחים פעמים 4, עין בכלה אחת  טיפ הוא כלל  בדרך המקובל  המינון
   טיפות ביום.



 
 .המומלצת  המנה  על לעבור אין

 
כדי להבטיח טיפול אופטימלי בתסמיני הדלקת   סדירבאופן   קומוד-כרומוטיפות עיניים ב  להשתמש יש

 המשיך בטיפול במשך כל תקופת החשיפה לגורם האלרגיה גם אם לא הופיעו תסמינים.להאלרגית. מומלץ 
 יש לפנות לרופא.הורע מצבך אם לא חל שיפור במצבך או ש

 יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים.
 

 .בלבד חיצוני לשימוש, לבלוע אין
 

 השימוש  אופן
 על  לשמור יש(. עצמה העין כולל) כלשהו  במשטח לגעת הבקבוק לקצה לאפשר אין, מזיהום להימנע כדי .א

 .היטב  סגור הבקבוק
 :בטיפות להשתמש כיצד .ב

 נער היטב לפני השימוש.  .1
 .ידיך את  היטב רחץ .2
 הטה את ראשך או שכב על המיטה.  .3
 טיפות 1-2 טפטף שנוצר לתוך המרווח.  מהעין התחתון העפעף את מעט הרחק האצבע בעזרת .4

 .העין  עם במגע  לא תבוא הבקבוק שפיית הקפד. בזהירות
 .בעין הנוזל של מלא  להבטיח פיזור כדי פעמים מספר ומצמץ התחתון העפעף את שחרר .5
 .השימוש לאחר  מיד הבקבוק מכסה את לסגור הקפד .6
 .הצורך במידת, השנייה בעין  גם התהליך על לחזור יש .7

 אם אתה חושב שהטיפה לא נקלטה השתמש בעוד טיפה. 
 נקה עם מגבון את שארית התמיסה שמסביב לעין. 

 
 :צריך שהיית ממה קומוד- כרומו ביותר השתמשת  אם

 .מהמומלץ גבוהה בתדירות  העיניים בטיפות השתמשת אם  לרופא פנה
 .תךיא  התרופה אריזת והבא חולים  בית של מיון לחדר  או לרופא מיד פנה, התרופה מן ילד בלע בטעות אם

 
  קרוב שנזכרת הזמן אם, אולם. כשנזכרת מיד בטיפות השתמש,  הקצוב בזמן זו  תרופה ליטול שכחת אם

  המנה על כפיצוי  כפולה מנה לקחת אין. שנשכחה המנה על  דלג, הבאה המנה את לקחת יש בו לזמן
 .שנשכחה

 
 :התרופה נטילת את מפסיק אתה אם
 הגורמים  בסביבת עדיין  נמצא אתה אם אלה בטיפות להשתמש להמשיך יש,  םנייסמתב שיפור חל אם גם

  האלרגיה סימני, הטיפול את תפסיק שאם כך, אלרגית תגובה למנוע עלולקומוד - כרומו. אליהם  אלרגי שאתה
 .לחזור עלולים

 
 

  נךיה אם משקפיים הרכב.  תרופה נוטל שהינך פעם בכל  והמנה התווית בדוק!  בחושך  תרופות ליטול אין
 .להם זקוק

 
 .ברוקח או ברופא היוועץ בתרופה  לשימוש בנוגע נוספות שאלות לך יש אם

 

 :לוואי תופעות. 4
 למקרא תיבהל אל. מהמשתמשים בחלק לוואי לתופעות לגרום עלול קומוד-בכרומו השימוש, תרופה בכל כמו

 .מהן אחת מאף תסבול לאש  ייתכן. לוואי תופעות רשימת
 

 הנפיחות או האודם, העקצוץ אם האפשרי בהקדם לרופא ולפנות בתרופה הטיפול את להפסיק יש
 .לתכשיר אלרגי  שאתה ייתכן. מחמירים

 
  אם או ימים ממספר יותר נמשכות או מחמירות הבאות הלוואי תופעות  אם ברוקח או ברופא להיוועץ יש

 :זה בעלון מצוינת שאינה  לוואי בתופעת מבחין אתה



 מיד ולהופיע קצר זמן למשך רק להימשך אמורות אלו תופעות. ראייה טשטוש או בעיניים וצריבה עקצוץ •
 .בטיפות השימוש  לאחר

 .בעין קל גירוי •
 

 עקב לוואי תופעות על דיווח" הקישור על לחיצה באמצעות הבריאות למשרד  לוואי תופעות על לדווח ניתן
 המקוון לטופס המפנה (www.health.gov.il) הבריאות משרד אתר  של הבית בדף שנמצא" תרופתי טיפול
   :לקישור כניסה י"ע  או, לוואי תופעות על לדיווח

https://sideeffects.health.gov.il 

 
 ?התרופה את לאחסן איך. 5

 ילדים שלוטווח ראייתם   ידם  להישג מחוץ סגור במקום  לשמור יש  אחרת תרופה  וכל זו תרופה!  הרעלה מנע
 .הרעלה תמנע כך ידי-ועל תינוקות או/ו

 .מהרופא מפורשת הוראה ללא להקאה תגרום אל
 מתייחס התפוגה תאריך. האריזה גבי על המופיע (Exp. Date) התפוגה תאריך  אחרי בתרופה  להשתמש אין

 .החודש  אותו של האחרון ליום
 .25°C -מ  הנמוכה בטמפרטורה אחסן :אחסון תנאי

 .שבועות 12ניתן להשתמש במשך  לראשונה הבקבוק פתיחת לאחר
 .אריזה באותה שונות תרופות לאחסן אין
 

 נוסף מידע. 6
 :גם מכילה התרופה הפעיל  החומר על נוסף

Sorbitol, sodium edetate, water for injection. 
 

 :האריזה תוכן  ומה התרופה נראית כיצד
 .בבקבוקון  צהבהבה עד צבע חסרת צלולה תמיסהמ"ל  10
 

 : וכתובתו יצרןשם ה
Ursapharm Arzneimittel GmbH  
Industriestrasse, D-66129 Saarbrucken, Germany. 

 
  :וכתובתו  הרישום  בעל

  .46910 כפר שמריהו, 33רחוב החורש  קיוומא בע"מ,  
 

 בהתאם להנחיות משרד הבריאות  2021ינואר  ב נערך
 1339031040. :הבריאות במשרד הממלכתי התרופות בפנקס  התרופה  רישום מספר

 
 .המינים שני לבני מיועדת התרופה ,זאת אף על. זכר בלשון נוסח זה עלון, הקריאה ולהקלת הפשטות  לשם


