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עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
( תכשירים) התשמ"ו 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא
גזים  Xטבליות  125מ"ג -
Gazim X tablets 125 mg
כל טבליה מכילה 125 :מ"ג סימתיקון -
125 mg Simethicone
חומרים בלתי פעילים -ראה סעיף .6
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.
גזים  Xזו אינו מיועד בדרך כלל לתינוקות וילדים
מתחת לגיל  12שנים .היוועץ ברוקח אם הינך
זקוק למידע נוסף .עליך לפנות אל הרופא באם
הסימפטומים מחמירים או אינם משתפרים
לאחר  14ימים.

 .1למה מיועדת התרופה?
התרופה מיועדת להקלה בנפיחות ובגזים
במערכת העיכול.
קבוצה תרפויטית :נוגדי גזים

 .2לפני השימוש בתרופה:
אין להשתמש בתרופה אם:
•ידועה אלרגיה (רגישות) לחומר הפעיל או
לאחד ממרכיבי התרופה (ראה סעיף .)6
•הינך נוטל משלשלים המבוססים על שמן
מינרלי (פרפין)
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
•אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה
כלשהי ,עליך להודיע על כך לרופא לפני

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 לטיפול בהפרעות בבלוטת התריס
כגון :לבותירוקסין ,גזים  Xעלול להוריד את
כמות לבותירוקסין הנספגת ולהחליש את
השפעתה.

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 תרופה זו בזמן הדרוש ,אין
ליטול מנה כפולה .קח את המנה הבאה בזמן
הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
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.

נטילת התרופה.
•עליך לפנות אל הרופא באם הסימפטומים
מחמירים או אינם משתפרים לאחר  14ימים.

שימוש בתרופה ומזון:
יש ליטול את התרופה אחרי ארוחה.

 .4תופעות לוואי:

הריון והנקה:
יש להיוועץ ברופא אם הינך בהריון או מניקה.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:
התכשיר מכיל תערובת סוכרים ועלול לגרום
לאלרגיה אצל אנשים הרגישים לסוכרים.

 .3כיצד תשתמש בתרופה?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
למבוגרים וילדים מעל גיל  2 – 1 :12טבליות
לאחר הארוחות או לפני השינה בהתאם לצורך.
אין לעבור על יותר מ  4 -טבליות ליממה.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות
וילדים מתחת לגיל  12שנים ,בשל צורת המתן/
המינון הזמין בצורת מתן זו.
אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מים.
יש ליטול את התרופה אחרי ארוחה.
במידה ויש קושי בבליעה ,ניתן לחצות או לכתוש
את הטבליה ולבלוע את כל חלקי הטבלייה ביחד.

כמו בכל תרופה ,השימוש בגזים  Xטבליות עלול
לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים .אל
תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא
תסבול מאף אחת מהן.
•קלקול קיבה
•שלשול
•בחילות
•עצירות
תגובה אלרגית ,התסמינים כוללים :פריחה
בעור ,גירוי בעור ,נפיחות בפנים או בלשון ,או
קשיי נשימה.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או כאשר
אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון,
עליך להתייעץ עם הרופא.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות הטופס המקוון בקישור הבא:
http://forms.gov.il/globaldata/
getsequence/getsequence.aspx?for
mType=AdversEffectMedic%40moh.
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.
אין לאחסן בטמפרטורה העולה על .25°C
אחסן באריזה המקורית.
לשימוש עד חודשיים מיום הפתיחה.

 .6מידע נוסף:
•נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Tribasic calcium phosphate, Dextrates,
Microcrystalline cellulose, Sodium starch
glycolate, Magnesium stearate, Colloidal
silicon dioxide, FD&C blue no.1 lake
•כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?
בקבוק זכוכית בנפח  60מ"ל המכיל  30טבליות.
כל טבליה היא בצורה אובאלית ,בצבע כחול דהוי
ועם פס חציה.
•בעל הרישום וכתובתו :כצט תעשיות כימיות
בע"מ ,קרית מלאכי
•שם היצרן וכתובתו :כצט תעשיות כימיות
בע"מ ,קרית מלאכי
•עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות
בתאריך06/2015 :
•מספר רישום התרופה בפנקס התרופות
הממלכתי במשרד הבריאות1311330853 :
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח
בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת לבני
שני המינים.

