PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH
THE PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed without a doctor’s prescription

Normalax

Powder for oral solution
Active ingredient:
Polyethylene Glycol 3350 100%.
Inactive ingredients and allergens: the preparation does not
contain inactive ingredients.
Read the leaflet carefully in its entirety before using the
medicine. This leaflet contains concise information about the
medicine. If you have further questions, refer to the doctor or
pharmacist.
Regard the medicine as a temporary adjunctive therapy to
appropriate lifestyle and dietary measures.
Take it properly. Consult the pharmacist if you need further
information.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?

The medicine is intended to treat constipation. Normalax softens
the stool by increasing the water content in the stool, promotes
normal bowel activity, thereby relieving constipation.
Therapeutic group:
Osmotic laxative.

2. BEFORE USING THE MEDICINE
Do not use the medicine if:
• you are sensitive (allergic) to the active ingredient (Polyethylene
Glycol 3350).
• you are suffering from intestinal obstruction, severe
inflammatory intestinal diseases (e.g., Crohn’s disease or
colitis) or chronic intestinal dysfunction.
• you have suffered, or are suffering, from gastrointestinal
perforation or from abdominal pain of unclear origin.
Essential information before taking the medicine
Occasional constipation
It may be related to a recent change in hygiene habits. There
are medicines for short term treatment. Consult your doctor in
the case of recent constipation which can not be explained by
changes in your lifestyle, or in the case of constipation associated
with pain, fever or abdominal distension.
Chronic constipation (long term constipation)
May occur as the result of:
• Intestinal disease that requires a doctor’s advice.
• Intestinal dysfunction (imbalance) due to eating habits and
lifestyle.
The treatment includes, among others:
• Increasing the proportion of vegetable-based products in the
diet and high-fiber foods (vegetables, bread, fruits).
• Increasing water and fruit juice intake.
• Increasing physical activity (sports, walking).
• Rehabilitation of defecation reflex (stool).

Special warnings regarding use of the medicine
• Consult your doctor before administering this treatment to your
child, in order to rule out any organic cause of constipation.
After 3 months of treatment, the doctor should evaluate your
child’s clinical condition.
• In case of diarrhea, attention should be given to patients subject
to electrolytic disorders (for example, elderly people, patients
with impaired hepatic or renal function, or patients using
diuretics) and monitoring electrolytes should be considered.
• The medicine contains Macrogol (P.E.G. = Polyethylene Glycol).
Very few cases of hypersensitivity reactions (rash, hives or
edema) have been observed.
If you are taking, or have recently taken, other medicines,
including non-prescription medicines and nutritional
supplements, tell the doctor or pharmacist.
Use of the medicine and food
Can be taken with or without food.
Pregnancy and breastfeeding
Pregnancy
No effects are anticipated during pregnancy, since systemic
exposure to Normalax is negligible. Normalax can be used during
pregnancy.
Breastfeeding
No effects on the breastfeeding newborn/infant are anticipated
since the systemic exposure of the breastfeeding mother is
negligible. Normalax can be used during breastfeeding.
Driving and use of machinery
The medicine does not affect ability to drive or operate machinery.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?

Check with the doctor or pharmacist if you are uncertain. The
usual dosage is:
Age

Daily
dosage

Dissolve in…

No. of daily
doses

6
months
to 1 year

4 grams

50 ml (1/4 cup)

Once daily

1 year to
4 years

4-8
grams

Each 4 grams
of powder is
dissolved in 50 ml
of beverage (1/4
cup)

4-8
years

8-16
grams

Each 8 grams
of powder is
dissolved in 100
ml of beverage
(1/2 cup)

From 8
years and
adults

17 grams

A full cup (230 ml)

The daily dosage
can be divided
into two doses:
morning and
evening

Once daily

The effect of Normalax occurs within 24 to 48 hours after administering.

With continued treatment, intestinal activity will be regular.
Transient improvement in intestinal activity will be maintained
through a healthy lifestyle and dietary measures.
Do not exceed the recommended dose.
If using the bottle
package, use the cup on
the bottle cap to measure
doses accurately.
There are marked scales on both sides of the measuring cup.
Sachets are for use in children over 8 years old and adults only.
Each sachet contains a 17g dose.
Instructions for use:
Dissolve the daily dose in any beverage of choice, such as: water,
juice, cold drinks, coffee, tea, milk, baby formula.
Normalax does not contain added flavoring and aroma, it is
colorless and dissolves rapidly and completely in any beverage,
at any temperature.
Drink the entire dose. It is preferable to take the dose in the
morning.
Tests and follow up:
Severe fluid loss due to diarrhea or vomiting may require
rebalancing electrolytic disorders (i.e., low blood sodium and
potassium levels); and monitoring electrolyte levels should be
considered.
If you accidentally took a higher dosage
You may develop diarrhea, which will disappear after temporarily
discontinuing the treatment or after reducing the dosage.
If you took an overdose or if a child accidentally swallowed the
medicine, immediately refer to a hospital emergency room and
bring the package of the medicine with you.
If you forgot to take the medicine at the required time, do not
take a double dose. Take the next dose at the regular time and
consult a doctor.
Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose
each time you take medicine. Wear glasses if you need them.
If you have further questions regarding use of the medicine,
consult a doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Normalax may cause side effects
in some users. Do not be alarmed when reading the list of side
effects. You may not suffer from any of them.
Discontinue use and refer to a hospital immediately if you
are suffering from:
• Breathing difficulties, flushing, or any other symptom which may
be indicative of a severe allergic reaction. An isolated case of
anaphylactic shock is known.
Discontinue use and refer to a doctor if you are suffering from:
• Hypersensitivity reaction: pruritus, urticaria, rash, face edema,
Quincke edema.
• Severe diarrhea.

Cases of diarrhea leading to electrolytes disorders (i.e., low
levels of sodium [hyponatremia] and low levels of potassium
[hypokalemia]) and/or dehydration have been reported,
especially in elderly patients.
Excessive dosages can cause diarrhea, which generally
disappears when the dosage is reduced or treatment is
temporarily interrupted. Diarrhea may cause perianal soreness.
• Urgent need to go to the toilet or fecal incontinence.
Additional side effects
Nausea, vomiting, feeling of abdominal distension and/or pain,
cramps, diarrhea.
If a side effect occurs, if any of the side effects worsen, or if
you are suffering from a side effect not mentioned in the leaflet,
consult the doctor.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?

• Avoid poisoning! This medicine and any other medicine must be
kept in a safe place out of the reach of children and/or infants
to avoid poisoning. Do not induce vomiting without explicit
instruction from the doctor.
• Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) that
appears on the bottle and carton. The expiry date refers to the
last day of that month.
• Store at room temperature (25°C). Store in the original package.
• Do not use the medicine if you notice visible signs of spoilage.
• Do not discard the medicine via wastewater or household waste
bin. Consult with a pharmacist regarding how to dispose of the
medicine. This will help protect the environment.
• Shelf life after opening the bottle: 12 months.

6. FURTHER INFORMATION
Inactive ingredients: none.
What does the medicine look like and what are the contents
of the package:
White to creamy-white powder.
There are two types of packages:
• A bottle that containing 70 or 240 grams of powder.
• Sachets containing 17 grams of powder each (each sachet is
a single dose).
Not all package types may be marketed.
Manufacturer and license holder: Taro Pharmaceutical
Industry Ltd., 14 Hakitor Street, P.O.Box 10347, Haifa Bay
2624761.
This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health
in March 2014.
Registration number of the medicine in the National Drug Registry
of the Ministry of Health: 142-15-32012
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 קח את. אין ליטול מנה כפולה,אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש
.המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא
.אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך לוקח תרופה
.הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם
. היוועץ ברופא או ברוקח,אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה

 תופעות לוואי.4

שימוש בתרופה ומזון
.ניתן ליטול עם או בלי אוכל
היריון והנקה
היריון
 מאחר שהחשיפה הסיסטמית לנורמלקס,לא צפויות השפעות במהלך ההיריון
. ניתן להשתמש בנורמלקס במהלך ההיריון.היא זניחה

 השימוש בנורמלקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק,כמו בכל תרופה
 ייתכן ולא תסבול. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.מהמשתמשים
.מאף אחת מהן

הנקה
התינוק היונק מאחר שהחשיפה הסיסטמית/לא צפויות השפעות על היילוד
. ניתן להשתמש בנורמלקס במהלך ההנקה.של האם המיניקה היא זניחה

:יש להפסיק את השימוש ולפנות לבית החולים באופן מיידי אם אתה סובל מ
 או כל תסמין אחר העלול להעיד על תגובה אלרגית, סומק,• קשיי נשימה
. ידוע על מקרה בודד של שוק אנפילקטי.חמורה

נהיגה ושימוש במכונות
.התרופה אינה משפיעה על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות

:יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא אם אתה סובל מ
 בצקת ע"ש קווינקה, בצקת בפנים, פריחה, סרפדת, גרד:• תגובה של רגישות יתר

: המינון המקובל בדרך כלל הוא.עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח

.)Quincke(

.• שלשול חריף
דווחו מקרים של שלשולים הגורמים להפרעות במאזן האלקטרוליטים
(דהיינו רמות נמוכות של נתרן [היפונתרמיה] ורמות נמוכות של אשלגן
.או להתייבשות במיוחד בחולים מבוגרים/[היפוקלמיה]) ו
 אשר בדרך כלל חולפים עם הפחתת,מינונים מופרזים עלולים לגרום לשלשולים
. שלשול עלול לגרום לכאב בפי הטבעת.המינון או הפסקת טיפול זמנית
.)• דחיפות ביציאות או חוסר שליטה בעשיית צרכים (צואה

? כיצד תשתמש בתרופה.3

מס' מנות יומיות

...להמיס ב

מינון יומי

גיל

פעם ביום

) מ"ל (רבע כוס50

 גרם4

 חודשים6
עד שנה

ניתן לחלק את
המינון היומי לשתי
 בוקר וערב:מנות

 גרם אבקה4 כל
 מ"ל50 -מומסים ב
)משקה (רבע כוס

 גרם4-8

4 שנה עד
שנים

 גרם אבקה8 כל
 מ"ל100 -מומסים ב
)משקה (חצי כוס

 גרם8-16

 שנים4-8

) מ"ל230( כוס מלאה

 גרם17

8 מגיל
ומבוגרים

תופעות לוואי נוספות
. שלשול, התכווצויות,או כאב בטן/ תחושת נפיחות ו, הקאה,בחילה
 או כאשר, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה,אם הופיעה תופעת לוואי
. עליך להתייעץ עם הרופא,אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון

? איך לאחסן את התרופה.5

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ
 אין לגרום.או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה/להישג ידם של ילדים ו
.להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא
) המופיע על גביexp. date( אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש.הבקבוק והקרטון
. אחסן באריזה המקורית.)25°C( אחסן בטמפרטורת החדר
.אין להשתמש בתרופה אם אתה מבחין בסימני קלקול הנראים לעין
 התייעץ עם הרוקח.אין להשליך את התרופה לביוב או לפסולת הביתית
. כך תסייע לשמירה על הסביבה.כיצד יש להיפטר מהתרופה
. חודשים12 :חיי מדף לאחר פתיחת הבקבוק

•

•
•
•
•
•

 מידע נוסף.6

. אין:חומרים בלתי פעילים
:כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
.קרם-אבקה בצבע לבן עד לבן
: סוגי אריזות2 קיימים
. גרם אבקה240  או70 • בקבוק המכיל
.) גרם אבקה (כל שקיק הינו מנה בודדת17 • שקיקים המכילים
.ייתכן שלא כל סוגי האריזות ישווקו
, תרו תעשיה רוקחית בע"מ:היצרן ובעל הרישום
.2624761  מפרץ חיפה,10347 .ד. ת,14 רח' הקיטור
.2014  מרץ:עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך
142-15-32012 :מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות
, על אף זאת.לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר
.התרופה מיועדת לבני שני המינים

פעם ביום

 בהמשך. שעות ממועד המתן48  עד24 ההשפעה של נורמלקס מופיעה תוך
. פעילות המעיים תהיה סדירה,הטיפול
שיפור חולף בפעילות המעיים יתוחזק באמצעות אורח חיים בריא ואמצעים
.תזונתיים
.אין לעבור על המנה המומלצת
,במידה ומשתמשים באריזת בקבוק
על פקק הבקבוק נמצאת כוסית
.למדידה מדויקת של המנה
.שנתות מסומנות בשני צידי כוסית המדידה
 האריזה. ובמבוגרים בלבד8 אריזת השקיק מיועדת לשימוש בילדים מעל גיל
. גרם17 מכילה מינון של
:הוראות שימוש
, משקאות קרים, מיץ, מים: כגון,להמיס את המנה היומית בכל משקה מועדף
. פורמולה לתינוקות, חלב, תה,קפה
 ללא צבע ומתמוסס לחלוטין ובמהירות,נורמלקס ללא תוספת חומרי טעם וריח
.בכל משקה ובכל טמפרטורה
. רצוי ליטול את המנה בבוקר,יש לשתות את המנה במלואה
:בדיקות ומעקב
איבוד נוזלים חמור בשל שלשול או הקאה עלול לחייב איזון מחדש של
 ויש,)הפרעות אלקטרוליטים (דהיינו רמות נמוכות של נתרן ואשלגן בדם
.לשקול מעקב אחר רמת האלקטרוליטים
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
 אשר יחלוף לאחר הפסקת טיפול זמנית או,אתה עלול לפתח שלשול
.הפחתת מינון
 פנה מיד לחדר מיון,אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
.של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך

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

נורמלקס

אבקה להכנת תמיסה לשתייה

:חומר פעיל
.)100% 3350  (פוליאתילן גליקולPolyethylene Glycol 3350 100%
. התכשיר אינו מכיל חומרים בלתי פעילים:חומרים בלתי פעילים ואלרגניים
 עלון זה מכיל מידע.קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
. פנה אל הרופא או אל הרוקח, אם יש לך שאלות נוספות.תמציתי על התרופה
.יש להתייחס לתרופה כטיפול זמני הנלווה לאורח חיים הולם ולאמצעים תזונתיים
. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.עליך ליטול אותה בצורה נכונה

? למה מיועדת התרופה.1

 נורמלקס מרכך את הצואה על ידי העלאת.התרופה מיועדת לטיפול בעצירות
. גורם לפעילות מעיים נורמלית וכך מקל על עצירות,תכולת המים בצואה
:קבוצה תרפויטית
.משלשל אוסמוטי

 לפני שימוש בתרופה.2
:אין להשתמש בתרופה אם
.)3350 • אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (פוליאתילן גליקול
 מחלות מעיים דלקתיות חמורות (כגון מחלת,• אתה סובל מחסימת מעי
.קרוהן או קוליטיס) או חוסר תפקוד כרוני של המעיים
.• סבלת או הנך סובל מהתנקבות מערכת העיכול או מכאבי בטן מסיבה לא ברורה
מידע הכרחי טרם נטילת התרופה
עצירות המופיעה מדי פעם
 קיימות תרופות.ייתכן כי היא קשורה בשינוי שחל לאחרונה בהרגלי ההגיינה
, היוועץ ברופא שלך במקרה של עצירות שהחלה לאחרונה.לטיפול קצר טווח
 או במקרה של,אשר אינה ניתנת להסבר על ידי שינויים באורח החיים שלך
. בחום או בנפיחות בטנית,עצירות הכרוכה בכאב
)עצירות כרונית (עצירות ארוכת טווח
:עלולה להתרחש כתוצאה מ
.• מחלת מעיים המחייבת ייעוץ רפואי
.• ליקוי בתפקוד המעיים (חוסר איזון) בשל הרגלי אכילה ואורח חיים
: בין היתר,הטיפול כולל
,• העלאת אחוז המוצרים ממקור צמחי בתזונה ומזון עתיר סיבים (ירקות
.) פירות,לחם
.• העלאת צריכת המים ומיצי פירות
.) הליכה,• הגברת הפעילות הגופנית (ספורט
.)• שיקום רפלקס עשיית הצרכים (צואה
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
• היוועץ ברופא שלך טרם מתן טיפול זה לילדך על מנת לשלול כל סיבה
 על הרופא להעריך את מצבו, חודשי טיפול3  לאחר.אורגנית לעצירות
.הקליני של ילדך
 יש לשים לב לחולים בעלי נטייה להפרעות במאזן,• במקרה של שלשול
 חולים הסובלים מהפרעות בתפקוד,האלקטרוליטים (כגון אנשים מבוגרים
)]diuretics[ הכבד או הכליות או חולים המשתמשים בתכשירים משתנים
.ויש לשקול מעקב אחר אלקטרוליטים
 נצפו מקרים.Macrogol (P.E.G. = Polyethylene Glycol( • התרופה מכילה
.) סרפדת או בצקת,מעטים ביותר של תגובות רגישות יתר (פריחה
 תרופות אחרות כולל תרופות, או אם לקחת לאחרונה,אם אתה לוקח
. ספר על כך לרופא או לרוקח,ללא מרשם ותוספי תזונה

