
. 25°c - אחסן במקום קריר, מתחת ל •
• סגור היטב.

• אחסן באריזה המקורית.
• ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה, עד שפג תוקפו    

6. מידע נוסף:  נוסף על החומרים הפעילים התרופה 
 Alcohol 95%, Purified water :מכילה גם

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: 
נוזל שקוף בצבע חום.  תכולה: 20 מ"ל, 10 מ"ל, 

היצרן ובעל הרישום:  בן-שמעון פלוריש בע"מ, 
פארק תעשייה משגב, ד.נ. משגב 2017400.

עלון זה נערך בתאריך: 07.2021 בהתאם להנחיות משרד 
הבריאות.  מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי 

במשרד הבריאות: 1227230249 
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. 

על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.   

אי� להדליק �יגריה או להיחש� לאש עד ייבוש מוחלט של 
התכשיר. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, 
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה 
איתך. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם 
שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש 
לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:  
לגרום  עלול  טינקטורה  בולריאן  השימוש  תרופה,  בכל  כמו 
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים, כגון: בחילות או התכווצויות 
ולא  ייתכן  הלוואי.  תופעות  רשימת  למקרא  תיבהל  אל  בבטן. 
לוואי עליך  תסבול מאף אחת מהן.  אם אתה סובל מתופעת 

להתייעץ עם הרופא.

    אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות 
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר 
על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או 
הרוקח אם אתה לוקח: תרופות להשריית שינה, תרופות נגד 

חרדה, משככי כאבים נרקוטיים, תרופות נוספות להרגעה.

   הריון והנקה: אם הינך בהריון, מתכננת הריון או מניקה 
יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה, כיוון שאין 

מספיק מידע בנושא בטיחות התכשיר במצבים אלו.
  מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: 

מכיל אלכוהול, חומר דליק.

    אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
•  אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא 

    לפני התחלת הטיפול:
•    אין לשתות יינות או משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול 

עם התרופה.
רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך  אם הנך      •

להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
תקופה  או  קרובות  לעיתים  זו  בתרופה  להשתמש  אין    •

ממושכת בלי להיוועץ ברופא.

X אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד  •
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.  לרשימת 
החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

אין להשתמש בתרופה:

הרכב:  החומרים הפעילים וריכוזם:
ולרייאן (מיצוי יבש של שורש הצמח 2.5 ג' / 100 מ"ל) 

    .( Valerian dry extract 2.5g/100ml )
לרשימת החומרים הבלתי פעילים: 

ראה סעיף 6 "מידע נוסף".   קרא בעיון את העלון 
עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.  עלון זה מכיל מידע 
אל  פנה  נוספות,  שאלות  לך  יש  אם  התרופה.  על  תמציתי 
הרופא או אל הרוקח. התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת 
לגיל 12 שנים.  עליך להשתמש בתכשיר בצורה נכונה. היוועץ 

ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
1. למה מיועדת התרופה?   

להרגעה במצבי מתח ועצבנות 
קבוצה תרפויטית - הרגעה, על בסיס צמחי 

2. לפני שימוש בתרופה

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב 
זהירות בנהיגה ברכב או בהפעלת מכונות מסוכנות 

ובכל פעילות המחייבת עירנות. 

5. איך 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.
(exp. date) אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה •

 המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון 
של אותו חודש.  • זהירות! חומר דליק, שמור בפני אש.

ולריאן טינקטורה פלוריש
טיפות

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

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

3. כיצד תשתמש בתרופה?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
למבוגרים ולילדים מעל גיל 12: 20-50 טיפות בכוס מים 

לפי הצורך.   אין לעבור את המנה המומלצת.

•  בילדים מתחת לגיל 12.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס 
לוואי שנמצא בדף הבית של אתר  המקוון לדיווח על תופעות 

  www.health.gov.il משרד הבריאות


