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

צרבת X

בטעם מנטה
בטעם מלון

טבליות לעיסה

כל טבליה מכילה 500 :מ"ג קלציום קרבונט
Calcium Carbonate 500 mg

( 200מ"ג סידן זמין לטבליה).
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.
צרבת  Xמיועדת לילדים מעל גיל  6שנים.
עליך להשתמש בה בצורה נכונה .היוועץ
ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף .עליך
לפנות אל הרופא באם הסימפטומים
מחמירים או אינם משתפרים לאחר
שבועיים.
אין ליטול צרבת  Xבו זמנית עם תרופות
אחרות כפי שמופיע בפרק " 2תגובות
בין תרופתיות".

 .1למה מיודעת התרופה?

נוגד חומציות ותוספת סידן לתזונה.

 .2לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:
∙ ידועה אלרגיה (רגישות) לחומר הפעיל
או לאחד ממרכיבי התרופה (ראה סעיף
.)6
∙ הנך סובל מבעיות בכליה או בכבד,
אבנים בכליות או סרקואידוזיס (מחלה
המלווה ברמות סידן גבוהות בדם),
מעודף סידן (בדם או בשתן).
∙ הנך צורך דיאטה דלת זרחן (פוספט).
∙ הנך נוטל גליקוזידים לטיפול במחלת
לב כגון דיגוקסין.
∙ ישנם סימנים של דלקת התוספתן או
דלקת מעיים כגון :כאבי בטן ,בחילה
או הקאות.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש
בתרופה:
∙ לפני הטיפול בתרופה צרבת ,X
התייעץ עם הרופא אם :הנך בהריון
או מניקה ,סובל/סבלת בעבר מליקוי
בתפקוד הכליה/מערכת השתן ,מערכת
העיכול ,מחלות כבד ,מחלות לב/כלי דם,
שברים בעצמות.

∙ אין להשתמש בתרופה זו לעיתים
קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ
ברופא.
∙ אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה
כלשהי ,עליך להודיע על כך לרופא לפני
נטילת התרופה.
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 המכילות ברזל ,סידן ,פוספט,
מגנזיום ,פלואוריד
∙ דיגיטליס (ללב)  -כגון :דיגוקסין
∙ קורטיקוסטרואידים
∙ אנטיביוטיקה :טטרציקלינים או
פלואורוקוינולונים (כגון ציפרופלוקסצין),
מתנאמין
∙ פניטואין (לעויתות)
∙ ויטמין  Dאו אבץ (תוספי תזונה)
∙ ביספוספונטים לטיפול באוסטאופורוזיס
∙ תרופות משתנות מסוג תיאזידים
∙ ברזל במתן פומי למניעת/טיפול אנמיה
∙ לבוטירוקסין לטיפול בתת פעילות של
בלוטת התריס
∙ תרופות בצורת טבליה עם ציפוי אנטרי
∙ תרופות נגד פטריות כגון קטוקונאזול
∙ סודיום פוליסטירן ,סולפונט
יש לחכות פרק זמן של  3שעות בין נטילת
תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות במתן
דרך הפה ,תכשירי ברזל במתן דרך הפה.
שימוש בתרופה ומזון
∙ יש להימנע משתיה מופרזת של משקאות
המכילים קפאין.
∙ אין ליטול תרופה זו בו זמנית עם חלב
ומוצריו ,תרד ,רברבר ,סובין ,מוצרי דגן.
שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
אין לשתות יינות או משקאות חריפים בצורה
מופרזת בתקופת הטיפול עם התרופה.
הריון והנקה
יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בתרופה
אם הנך בהריון או מניקה.
עישון
יש להימנע מעישון מופרז של טבק.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של
התרופה
כל טבליה של צרבת  Xטבליות לעיסה
בטעם מנטה מכילה כ 7 -מ"ג אספרטם.
כל טבליה של צרבת  Xטבליות לעיסה בטעם
מלון מכילה כ 4.5 -מ"ג אספרטם.
אספרטם הינו מקור לפנילאלנין ,ועל כן יש
להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול אם
הנך סובל מפנילקטונוריה (פגם בייצור אנזים
פנילאלנין הידרוקסילאז הגורם להצטברות

כמויות גדולות של פנילאלנין).

 .3כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם
אינך בטוח.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
להקלת צרבת:
קשישים ומבוגרים מעל גיל :12
לעס או המס בפה  1-2טבליות עם הופעת
הצרבת ,או לפי המלצת הרופא.
אין לצרוך למעלה מ 15 -טבליות ביום.
ילדים בגילאים :6-12
לעס או המס בפה  1טבליה עם הופעת
הצרבת.
אין לצרוך יותר מ 4 -טבליות ביום.
אין להשתמש במינון המקסימלי יותר
משבועיים ,אלא בהמלצה ובפיקוח הרופא.
אם לא חל שיפור בצרבת תוך שבועיים
יש לפנות לרופא.
כתוספת סידן:
ילדים ,מבוגרים :עד  4טבליות ליום.
יש ליטול את התרופה שעה עד שעה וחצי
אחרי הארוחה.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת
לגיל .6
אין לעבור על המנה המומלצת.
בדיקות ומעקב:
בשימוש ממושך (בהוראת רופא) ,ו/או
במינונים גבוהים ו/או כאשר הנך סובל
מבעיות בכליה יש לערוך בדיקות רמת
סידן וזרחן בדם ובשתן.
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.
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.

 .4תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה ,השימוש בצרבת X

טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק
מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא רשימת
תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבול מאף
אחת מהן.
∙ בחילות ,כאבי בטן ,עצירות ,גזים,
גיהוקים.
∙ רפלקס קיבתי-ושטי (חזרה של חומצת
קיבה) לאחר הקלה ראשונית של
התסמינים.
∙ תגובה אלרגית (רגישות) והיצרות

הסימפונות (ברונכוספזם).
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או
כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא
הוזכרה בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.

 .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.
אחסן באריזה המקורית ,במקום יבש,
מתחת ל25°C -

 .6מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Tzarevet X - Mint Flavour chewable
tablets: Mannitol, Povidone (K-25), Sodium
starch glycolate, Magnesium stearate,
Aspartame, Peppermint flavour
Tzarevet X - Melon Flavour chewable
tablets: Mannitol, Povidone (K-25), Sodium
starch glycolate, Magnesium stearate,
Melangor flavour, Aspartame, Quinoline
Yellow E104, FD&C Blue NO.1 Lake

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?
אריזה המכילה 36 ,24 ,18 ,12 ,6 ,3 ,2 ,1
טבליות לעיסה ארוזות במגשית.
לא כל גדלי האריזות עשויים להיות
משווקים.
צרבת  Xטבליות לעיסה בטעם מנטה:
כל טבלית לעיסה הינה בצבע לבן ,עגולה
עם גומה ,עם ריח מנטה אופייני.
צרבת  Xטבליות לעיסה בטעם מלון:
כל טבלית לעיסה הינה בצבע צהוב-ירוק,
עגולה עם גומה ,עם ריח מלון אופייני.
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
בתאריך :דצמבר .2014
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות
הממלכתי במשרד הבריאות:
צרבת  Xבטעם מנטה מס' רישום:
1311430847
צרבת  Xבטעם מלון מס' רישום:
1311730850
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה
נוסח בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה
מיועדת לבני שני המינים.
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