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עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים ( תכשירים) התשמ"ו 1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה
פורמט עלון זה נקבע על ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר באפריל 2010

טריכלונם
אליקסיר
הרכב:
כל כפית ( 5מ"ל) מכילהTriclofos Sodium 500mg :
וכן מכילה כ –  2.7גרם סוכרוז וכ –  50מ"ג נתרן (סודיום).
חומרים בלתי פעילים:
Sucrose, Ethanol 95%, Sodium Hydroxide, Orange Oil 926, Lemon Oil,
Vanillaroma 200, Saccharin Sodium, Nipastat, Disodium Edetate, Hydrochloric acid 37%, Sodium Carbonate,
Sunset Yellow, Purified Water

התכשיר מכיל אתנול בריכוז  .4.8%כל  5מ"ל מכילים כ 0.3-מ"ל אתנול .תכולת האתנול באריזה היא  6מ"ל.
פעילות רפואית :תכשיר המיועד לטיפול בחוסר שינה ,להרגעה במצבים של מתח וחרדה ולפני ביצוע בדיקות רפואיות שונות.
קבוצה תרפויטית :תרופות היפנוטיות משרות שינה.
מתי אין להשתמש בתכשיר ?
אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.
אין להשתמש אם קיים ליקוי בכבד ,לב או אם הנך סובל/ת מדלקת הקיבה.
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך בהריון או מניקה.
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב ו/או כלי דם ,הכבד ,הכליה/מערכת השתן ,מערכת העיכול (כגון אולקוס),
מהפרעות נפשיות ,מתלות באלכוהול ,בסמים או בתרופות.
אך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך ?
השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב ,בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות.
באשר לילדים יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.
אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.
אזהרות:
שימוש ממושך עלול לגרום לתלות.
תגובות בין תרופתיות:
אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת ,או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-
יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות ,במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות :תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית
(כגון :תרופות להרגעה ,לאלרגיה ,לשינה ,לפרקינסון ,לאפילפסיה ,חומרים מרדימים לניתוחים ,משככי כאבים נרקוטיים) ,תרופות נגד
קרישת דם מסוג קומרין ,מעכבי מונואמין אוקסידז (לדיכאון) .אלכוהול עלול להגביר את השפעת הטריכלונם.
תופעות לוואי:
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה ,בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי.
בכל מקרה שבו הנך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה ,או אם חל כל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.
תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:
על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!
מינון לפי הוראות הרופא בלבד.
מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:
סיוע לשינה:
מבוגרים וילדים מעל גיל  10 :12מ"ל ,במקרים מסויימים יתכן וידרש מינון גבוה
יותר – עד  20מ"ל ליום.
ילדים בגיל  6-12שנים 5-10 :מ"ל ליום.
ילדים בגיל  1-5שנים 2.5-5 :מ"ל ליום.
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תינוקות עד גיל שנה 1-2.5 :מ"ל ליום.
להרגעה:
מבוגרים וילדים מעל גיל  5 :12מ"ל פעמיים ביום.
ילדים בגיל  6-12שנים 5 :מ"ל ליום.
ילדים בגיל  1-5שנים 2.5 :מ"ל ליום.
תינוקות עד גיל שנה 1 :מ"ל ליום.
אין לעבור על המנה המומלצת.
שים/י לב:
יש להקפיד על מדידת המנה בכפית מידה או בכוסית מדידה מיוחדת ,מזלף וכו'.
מנע הרעלה !
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל יד כך תמנע הרעלה.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד/ה מן התרופה ,פנה/י מיד לחדר מיון של בית החולים והבא/י אריזת התרופה איתך.
אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא !
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך ,בחולה אחר/ת ,היא עלולה להזיק .אל תיתן/י תרופה זו לקרוביך ,שכניך או מכריך.
אין ליטול תרופה בחושך ! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל/ת תרופה.
הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
אחסנה :אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ.25ºC -
ניתן להשתמש בתכשיר עד  110ימים לאחר הפתיחה הראשונית.
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 .רשום התרופה479223600 :
יצרן :כצט תעשיות כימיות בע"מ ,קרית מלאכי
משווק :כצט בע"מ ,רח' החרש  ,4הוד השרון

