לו"ז
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OTC – 12.5
 + OTC - 16.2אינטראקציות בין תרופתיות
 RX – 29.6ואנטיביוטיקות
 - 21.7פרופ' מתי ברקוביץ'
 – 4.8הראיון הרוקחי
 –17.8טבע
 – 8.9לייף פרופשונל – רפי פרחי
– 20.10טבע  -המשך .סיכום
 – 2.11הומיאופתיה  -סיכום

1 שיעור
OTC/GSL

דגשים בניפוק
OTC

מטרת השיעור
הכרת מגוון תרופות הGSL/OTC-
לטיפול בבעיות שכיחות בהן אנו
נתקלים בבית המרקחת

הנושאים
תינוקות וילדים ,צינון ,חום ושיכוך
כאבים ,בעיות נפוצות במערכת
העיכול (שלשול ,עצירות ,טחורים,
צרבות ,גזים)

תינוקות  -תכשירים לאחר לידה

שאריות של חבל הטבור נושרות בימים
הראשונים לאחר הלידה .החשש  -זיהום מקומי
ישנה חשיבות לחיטוי המקום על להגדלתו

תינוקות – חיטוי הטבור
70% אלכוהול

ויטבור/אלכוקסידין
70% מומס בתוך אלכוהול

Chlorhexidine Gluconate 0.5%
FIRST AID סביעור

Chlorhexidine Gluconate 0.05%
Cetrimide 0.5%

תינוקות – לאחר ברית מילה
לחיטוי איבר המין
Bismuth Subgallate )"אבקת דרמטול ("אבקה צהובה
Chlorhexidine Gluconate 0.5%, Dexpanthenol 5% קרם בפנטן פלוס

Chlorhexidine Gluconate 0.5%, Dexpanthenol 5%, Vit A 2000u/gr טריפלדרם פלוס

Polyvidone Iodine 10% קרם/פולידין תמיסה

תינוקות – לאחר ברית מילה
לכאב ,אי שקט:
פארצטמול  -אקמולי/נובימול

לחבישה:
שמן פראפין

חבישה

ליולדת – תכשירים לאחר לידה
לאם המניקה לסדקים בפטמות
משחות
לנסינו ()Pure Lanolin, Vit E

משחה לאם המניקה פרופשונל ()Pure Lanolin, Vit E

משחת בפנטן ((Dexpanthenol 5%

מורז – ג'ל פוליגונום לפטמות

ליולדת – תכשירים לאחר לידה
לאם המניקה לסדקים בפטמות
רפידות לפטמות
לנסינו רפידות הנקה
nursicare
רפידה טיפולית עשויה מחומרי חבישה ®PolyMem

ליולדת – תכשירים לאחר לידה
לאם המניקה להגברת חלב
תוספים המעודדים ייצור מוגבר של חלב אם:

מאמי בסט (תפוח)  -תמצית צמחים
חילבה – כמוסות
(לייף ,אלטמן ,סולגאר ,פלוריש)

ליולדת – תכשירים לתפרים לאחר לידה
להפחתת כאבים ולזירוז איחוי
בפנטן פלוס ,טריפלדרם פלוס

משחת טראומיל  /קרם הומאוטראומה לייף פרופשונל

ג'ל קלנדולה פורטה  20%לייף פרופשונל

ג'ל ארניקה פורטה  EXלייף פרופשונל

ליולדת – תכשירים לתפרים לאחר לידה
להפחתת נפיחות ובצקת
מלח אנגלי Magnesium Sulphate

מגנוקר רפידות ספוגות במלח אנגלי 33%

תפרחת חיתולים
אזור החיתול סגור רוב שעות היום ומאופיין בלחות ,חום והפרשות מצטברות
עקב כך עלולה להתפתח תפרחת ולעיתים אף זיהום פטרייתי.

למניעה:
יש להקפיד על הגיינה של המקום
החלפת חיתול בתדירות סבירה
שטיפת האיזור (רצוי להמעיט בשימוש במגבונים)
ייבוש יסודי
מריחת תכשיר מניעתי על בסיס יומיומי בכל החתלה

תפרחת חיתולים
לטיפול:
שטיפה בסבון אנטיבקטריאלי
שימוש במשחות טיפוליות
איוורור

טיפול בתפרחת חיתולים  -תרופות
שם מסחרי

הערות

הרכב

Zincod

Zinc oxide 46.7%,
Oil jecoris
Kaolin

כל החתלה

Inotyol

Ichtyol
Hamamelis
Zinc
oxid 29.5%,
Titanium Oxide

כל החתלה
בעל יתרון כיוון שמכיל גם חומר מחטא
 - Ichtyolאנטי-דלקתי

5% Dexpanthenol

כל החתלה

Clotrimazole 1%

לטיפול בפטרייה
פעם ביום למשך שבוע עד  10ימים ואח"כ לעבור לפסטה אחרת

Bepanthen

Baby Agisten

טיפול בתפרחת חיתולים – מוצרים טבעיים
שם המוצר
לייף פרופשונל משחה
לאדמומיות ותפרחת חיתולים

משחת וולדה לתפרחת חיתולים

מורז – BABY SKIN

הערות

הרכב
Olive oil
esame oil,
Cholesrin,
Salicylic acid

למניעה וטיפול באדמומיות בעלת פעילות אנטי-דלקתית
כל החתלה

Zinc Oxid
קלנדולה
קמומיל
שמנים

לטיפול ומניעת תפרחת חיתולים כולל פטרייה
כל החתלה

צמח הפוליגונום
וצמחים נוספים

כל החתלה

טיפול בתפרחת חיתולים – מוצרים טבעיים
שם המוצר
מוסטלה – משחת החתלה

לה רוש פוזה – סיקפלאסט באום

הערות

הרכב
Zinc oxide
Dexpanthenol
חמאת שיאה

כל החתלה

Zinc oxide
Dexpanthenol 5%
מים טרמליים ממעיינות לה
רוש-פוזה העשירים בסלניום

כל החתלה

תינוקות וילדים – תכשירים נוספים
שם מסחרי

הרכב

 Tiptipot D3כצט

Vitamin D3
200IU
בשמן זית

 Baby D3ויטאמד

Vitamin D3
200IU
בשמן זית

ויטמין D
 Vitamydineד"ר פישר

Vitamin D3
200IU
בתמיסה מומתקת

Life-vitamin D3

Vitamin D3
200IU
בתמיסה מומתקת

הערות

מגיל אפס עד גיל שנה אלא אם מקבלים
הנחיות אחרות מהרופא

תינוקות וילדים – תכשירים נוספים
שם מסחרי

הרכב

Tiptipot Ferripel-3
כצט/המיפר לייף

FERROUS AS
IRON III
HYDROXIDE
POLYMALTOSE
COMPL.
2.5 mg/1drop

 Iron-3פלוריש

FERROUS AS
IRON III
HYDROXIDE
POLYMALTOSE
COMPL.
2.5 mg/1drop

IRON MAX BABY
אקוסאפ

Ferrum
Bisglycinate
7.5mg/0.5ml

ברזל

מינון
למניעה 1 -מ"ג ל 1 -ק"ג
עד גיל שנתיים -מקסימום 15
מ"ג ליום
פגים2.5-5 mg/kg -
לטיפול -עד 6 mg/kg

הערות

ת.לוואי

כל טיפה מכילה  2.5מ"ג ברזל
התכשיר מכיל סוכר
ניתן לתת בסמוך לחלב
מגיל  4עד  6חודשים  3טיפות,
מגיל  6חודשים עד גיל שנה  6טיפות
( אלא אם מקבלים הנחיות אחרות מהרופא)

עצירות ,שלשול,
בחילה ,כאבי בטן ,
צואה בצבע כהה

למניעה 1 -מ"ג ל 1 -ק"ג
עד גיל שנתיים -מקסימום 15
מ"ג ליום
פגים2.5-5 mg/kg -

לטיפול -עד 6 mg/kg
עד גיל  3חודשים:
 10טיפות ( 0.5מ"ג) ליום עם
האוכל.
מגיל  6חודשים:
 20טיפות ( 1מ"ל) ליום עם
האוכל

ניתן לערבב עם מזון תינוקות ועם מיצי פירות
וירקות .ברזל שעטוף בחומצה אמינית ולכן
הגוף סופג אותו כחלבון ולא כברזל – גורם
פחות לתופעות לוואי במערכת העיכול

חום וכאבים  -תינוקות וילדים
גאליום
דיגיטלי ( 60 ,10שניות) ,גמיש

מדידה באוזן
ללא מגע
מדבקות

חום וכאבים  -תינוקות וילדים
חום מוגדר כחום גוף (הנמדד רקטלית) מעל  38מעלות
עד גיל  3חודשים ,יש לגשת לדחיפות לרופא/בי"ח במקרה של חום  38ומעלה

טיפול תומך בחום:
שתייה מספקת
טמ"פ נוחה
איוורור

הורדת חום:
אמבטיות פושרות
תרופות להורדת חום
"תרופת סבתא" – גרביים עם חומץ ומים

הורדת חום ושיכוך כאבים  -תינוקות וילדים
הרכב

Paracetamol
)(Acetaminphen

שם מסחרי

הרכב

טיפות:
טיפות נובימול
קטן/גדול

100 mg/1ml

סירופ:
אקמולי פורטה

250mg/5ml

נרות:
אקמולי לתינוקות
אקמולי
אקמולי פורטה

 80mgלנר
 150mgלנר
 250mgלנר

טבליות:
דקסמול קיד
פראמול קט

אבקה:
אבקמולי לילדים גדולים

250 mg

 250 mgלשקית

מינון

הערות

 10-15מ"ג לק"ג,
כל  4-6שעות

מגיל .0
מגיע עם מזרק קטן במיוחד
למדידת הנפחים.
חשוב להנחות את ההורים
להקפיד על מינון מדוייק ,כיוון
שהתכשיר מאוד מרוכז
נובימול גדול מ 8-ק"ג

 10-15מ"ג לק"ג ,עד  5מנות
ליום
כל  4-6שעות

בטעמים תות-שדה או תותי-פרוטי

 3-10ק"ג – נר  80מ"ג
 11-16ק"ג – נר  150מ"ג
מעל  16ק"ג – נר  250מ"ג
כל  4-6שעות

לא לשמור במקרר
מומלץ לא לחצות את הנר,
אם אין ברירה ,לחצות לאורך

 3שנים :חצי טבליה
 4-8שנים :טבליה אחת
 8-10שנים 1½ :טבליות
 10-12שנים 2 :טבליות
 12-16שנים 2-3 :טבליות
כל  4-6שעות

טבליות ללעיסה

מגיל  – 4-6שקית אחת כל 4-6
שעות .מגיל  6-12שקית אחת או
שתיים כל  4-6שעות

יש לרוקן ישירות על הלשון .אין צורך
במים .אין לערבב עם מזון

הורדת חום ושיכוך כאבים  -תינוקות וילדים
שם מסחרי

הרכב

הרכב

מינון
 5-10מ"ג לק"ג כל  4-6שעות

תרחיף:
נורופן/אדוויל

100mg/5ml
פורטה
200mg/5ml

גיל  5 :2-3מ"ל  3-4פעמים ביום
גיל  7.5 :4-6מ"ל  3-4פעמים ביום
גיל  10 :7-9מ"ל  3-4פעמים ביום
גיל  15 :10-12מ"ל  3-4פעמים ביום

הערות
מגיל  3חודשים ועד ½ שנה בהוראת
רופא
לתת אחרי האוכל
נורופן קיים בטעמים תות או תפוז
ובגודל  60מ"ל ו 250-מ"ל
אדוויל קיים בטעמים ענבים או פירות

Ibuprofen
 5-10מ"ג לק"ג כל  4-6שעות

תרחיף:
אייבו 2%

100mg/5ml

טיפות:
אייבו 4%

נרות:
נורופן

מגיע בשני גדלים:
 100מ"ל או  200מ"ל

גיל  5 :2-3מ"ל  3-4פעמים ביום
גיל  7.5 :4-6מ"ל  3-4פעמים ביום
גיל  10 :7-9מ"ל  3-4פעמים ביום
גיל  15 :10-12מ"ל  3-4פעמים ביום

מגיע עם מזרק קטן ייעודי
לדייק במינון – מרוכז!

200mg/5ml

 60 mgלנר
 125 mgלנר

נרות  60מ"ג  -לילדים במשקל  6ק"ג ועד
 12.5ק"ג כל  6-8שעות
נרות 125מ"ג  -לילדים במשקל 12.5
ק"ג ומעלה כל  6-8שעות

שני המינונים מאוד דומים מבחינת
מראה .זהירות!
לא לשמור במקרר
לא מומלץ לחות .בלית ברירה 0
לחצות לאורך

הורדת חום ושיכוך כאבים  -תינוקות וילדים
הרכב

שם מסחרי
טבליות ללעיסה

Ibuprofen

הרכב

מינון

 100מ"ג לטבליה

 7-9שנים 1-2 :טבליות  3-4פעמים
ביממה
 10-12שנים 2-3 :טבליות  3-4פעמים
ביממה
מעל גיל  3-4 :12טבליות  3-4פעמים
ביממה

הערות
קפסולות רכות ללעיסה
לילדים מגיל 7
בטעם תפוז

הורדת חום ושיכוך כאבים  -תינוקות ילדים ומבוגרים
שם מסחרי

הרכב

טיפות:
אופטלגין/וידלגין/דיפירז/
דולורגין לייף

מינון

הערות
מקסימום  4מנות ל24 -
שעות

500mg/20drp

גיל  11-3חודשים 6-2 :טיפות למנה
גיל  3-1שנים 12-4 :טיפות למנה
גיל  6-4שנים 19-6 :טיפות למנה
גיל  9-7שנים 25-10 :טיפות למנה
גיל  37-12 :12-10טיפות למנה
גיל  40-20 :14-13טיפות למנה
גיל  +15שנים 40-20 :טיפות למנה

לטפטף את הכמות הנחוצה
במעט מים ,לערבב ולשתות
מגיל  3חודשים

Dipyrone
סירופ:
וי-דלגין

1.25gr/5ml

 3-5חודשים 60-100 :מ"ג  4פעמים ביום
 6-24חודשים 100-200 :מ"ג  4פעמים ביום
 3-7שנים 200-400 :מ"ג  4פעמים ביום
 8-11שנים 300-600 :מ"ג  4פעמים ביום
 12-14שנים 400-800 :מ"ג  4פעמים ביום
מבוגר 500-1000 :מ"ג  4פעמים ביום

מגיל  3חודשים
מכיל סוכר

תינוקות  -צמיחת שיניים
הנצת שיניים ראשונות מתרחשת סביב גיל חצי שנה .יש
תינוקות שמתחילים כבר בגיל  3-4חודשים ויש כאלה
שלקראת גיל שנה .אחרי גיל שנה – נחשב למאוחר
למרות שרופאי הילדים טוענים שההנצה אינה מלווה
בתסמינים כלשהם ,אנחנו כרוקחים רואים שהתופעה
יכולה להיות מלווה באי נוחות בפה ,ריור ,כאבים ואפילו
חום או שלשולים
שימוש בתכשירים המכילים לידוקאין אסורים עד גיל
שנתיים

תינוקות  -צמיחת שיניים תרופות
שם מסחרי

הרכב

Teejel Gel/
Baby gum gel

מינון
מגיל  4חודשים:

Choline Salicylate
8.7%

Chloride
Cetalkonium 0.01%

למרוח ½ ס"מ על אצבע נקיה,
למרוח על האזור הכואב תוך כדי
עיסוי (למבוגרים  1-1.5ס"מ),
 4פעמים ביום.
אין לעבור  6מנות ביממה.

הערות
לשימוש
אסור
לסליציליטים

ברגישים

לא מיועד לגיל צעיר מ 4 -חודשים
חום
מחלות
בזמן
לא
חשש
–
ויראליות/אבעבעות
לסמונת ריי (לחץ תוך גולגלתי/מוחי
גבוה ,פגיעה בכבד)
לא לשימוש מעבר ל 3-ימים.

תינוקות  -צמיחת שיניים תכשירים טבעיים
שם התכשיר

הרכב

מינון

הומאו-גאם פרופשונל

מכיל רמדיס הומאופתיות להרגעת
כאבים וכיבים בפה ,כגון:

 2טיפות כל  4שעות ,להגדיל את
מרווי זמן הנטילה עם השיפור
ליטול ריחוק מאוכל (חצי שעה לפני
או שעה אחרי אוכל)

מגיל 0
ללא אלכוהול
ללא סוכר

למרות על המקום המודלק בעזרת
אצבע נקייה  3-5פעמים ביממה

ללא אלכוהול
ללא סוכר

למרות על המקום המודלק בעזרת
אצבע נקייה  3-5פעמים ביממה

מגיל  3חודשים
ללא אלכוהול
ללא סוכר

למרות על המקום המודלק בעזרת
אצבע נקייה  3-5פעמים ביממה

מגיל  3חודשים
ללא אלכוהול
ללא סוכר
ללא פראבנים

Chamomilla
Hypericum
ג'ינג'יג'ל ג'ל

Hyaluronic acid
Xylitol

גי'נגי'ביקו בייבי לייף
Hyaluronic acid

קמומילו אורל ג'ל

תמציות צמחים:
קמומיל
מנטה
טימין

הערות

תינוקות וילדים – הגיינת הפה
אין גיל מדוייק להתחלה של שמירה על הגיינת הפה
תלוי בכמות השיניים שהתינוק הספיק להצמיח
תלוי בתזונת התינוק (צריכת סוכרים ופחממות גדולה)
ניתן להתחיל באמצעים מכאניים לניקוי (כגון פד גזה או אצבעון)
להמשיך במשחות מותאמות לתינוקות וילדים ללא מנטה ,ללא פלואוריד,
שאינן רעילות במקרה של בליעה

תינוקות וילדים  -כאבי אזניים תרופות
טיפול מקומי
שם מסחרי

הרכב

Otidin

מינון
מספר טיפות ,)2-3( ,אפשרי
כל שעה עד הפגת כאב

מתאים גם למבוגרים

מספר טיפות  3-4פעמים
ביום

Amethocaine 0.5%
Phenazone 5 %

יש למלא את תעלת האוזן ולהחדיר צמר גפן לספיגת העודפים
אין להשתמש כאשר עור

Antipyrine 5%
Tetracaine hcl 0.5%

Anaesthetic

הערות
התוף מנוקב

תינוקות וילדים  -כאבי אזניים
טיפול מקומי
שם מסחרי
טראומיל
טיפות אוזניים

הרכב

מינון
 2-3טיפות כל שעתיים עד לשיפור בתמסינים
ואז לרווח ולרדת בתדירות לפי הצורך

למגוון בעיות אוזניים (כאב ,דלקת
אלרגיה ,צמיחת שיניים)
ניתן להשתמש באותו הבקבוקון לשתי
האוזניים
כל בקבוקון מיועד לשימוש חד פעמי

 1-2התזות קצרות  3פעמים ביום ,במשך 5-7
ימים ,או עד השגת הטבה

אמ"ר
אפשרי לרסס לא בשכיבה
לנער לפני השימוש וליישר את המתז
טוב לשימוש למשך  3חודשים

OticGuard

תערובות שמנים ותמציות צמחים
טבעיים

 1-2התזות קצרות  3פעמים ביום ,במשך 5-7
ימים ,או עד השגת הטבה

אמ"ר

אוזן פרו פרופשונל

שמן זית ,שמן עץ התה

 2-3טיפות  3-5פעמים ביממה

אמ"ר
מגיל  3שנים

Otikon

תכשיר הומאופטי המכיל רמדיס
הומאופתיות ,כגון:
Arnica, Bellladonna, Calendula,
Symphytum. Echiniceae,
Hamamellis

הערות

Olive Oil
Verbascum Extract
Calendula
Hypericum Oil Extract
Garlic Oil

ניקוי אזניים – תינוקות ילדים ומבוגרים
תכשירים נוספים
הרכב

מינון

הערות

שם מסחרי

Isopropyl Alcohol
גליצרין
שמן ורדים

התזה בעת הצורך –
לאחר שחייה או מקלחת,
ניתן לחזור בעת הצורך

לייבוש נוזלים באזניים
למניעת זיהומים באוזן
אין להשתמש בעור תוף מנוקב

במקרים של הפרשות
לטפטף
ניתן
מהאוזן
מספר
מזלף
בעזרת
טיפות מי חמצן להמתין
דקה עד שתי דקות ואז
בטיפות
להשתמש
המשככות

מתאים גם למבוגרים

Clean ears

שמן מינרלי (פרפין)
פיטוסקוולן צמחי
שמן מנטה

 1-2התזות  3פעמים
ביום ,עד אשר השעווה
מומסת

למניעת סתימת אזניים
ליישר את תעלת האוזן ע"י
משיכת תנוך האוזן העליון מעט
כלפי מעלה ולכיוון אחורי הראש

Cerumol

Dichlorobenzene
Chlorbutol
Arachis oil

 5טיפות  2-3פעמים ביום

לריכוך שעווה
בקבוקונים
אין להשתמש באקזמה או עור
תוף פגוע

Dry ears

מי חמצן 3%

תינוקות  -גזים
תופעת הגזים בתינוקות ,או בשמה הרפואי "קוליק" (מהמילה קולון – המעי
הגס) היא תופעה שכיחה בתינוקות החל מגיל  2-3שבועות.
התופעה נרגעת בד"כ או נעלמת בגיל  4חודשים.
ישנן טכניקות להקלה על התופעה :עירסול" ,תנוחת אווירון" – הצמדה של
בטן התינוק על הכתף (יוצר לחץ מתון על הבטן) ,כיפוף הרגליים לכיוון הבטן.
במצבים של חוסר מנוחה ואי שקט ניתן להשתמש בתרופות או בתכשירים
להקלה.
אם המצב מלווה גם בפליטות מרובות ,אי שקט ,יש לגשת לרופא לבדוק
נושא של ריפלוקס/שינוי תמ"ל

תינוקות  -גזים
תכשירים תרופתיים
שם מסחרי

הרכב

Simicol

Simethicone
40mg/0.6ml

Babyzim

Pepsin
Glycerophosphate
Nycotinc acid

מינון
 0.3mlלפני כל ארוחה
ניתן לעלות עד 0.6ml

הערות
בטעם תות

לא יותר מ 12 -מנות של  0.3 mlליום

עד גיל שנה5 :
טיפות לפני ואחרי
האוכל עד  50טיפות ליום

לטיפול בגזים
יש ליטול יחד עם האוכל ,לא לתת ישירות לפה אלא
לתוך כפית

תינוקות  -גזים
תכשירים לא תרופתיים
שם מסחרי
גרייפווטר

הומאו קוליק

ביו-גאיה
פרוביוטיקה

הרכב
תמצית שומר
מנטה
גליצרין

הערות

מינון
 10טיפות לפני כל
ארוחה .אם יש צורך ניתן
לתת  10טיפות גם בין
הארוחות

המוצר נמצא בתמצית מרוכזת אותה יש למהול
המוצר טוב לחודש שימוש מרגע המהילה

מכיל רמדיס
הומאופתיות ,כגון:
Chamomilla
Magnesium
Phosphoricum

 2טיפות כל  4שעות,
להגדיל את מרווי זמן
הנטילה עם השיפור
ליטול חצי שעה לפני או
שעה אחרי אוכל

ללא סוכר
ללא אלכוהול

 100,000,000חיידקים
למנה ( 5טיפות)

 5טיפות ליום.

גם במקרים של שלשול ,עצירות
לשימוש עד  3חודשים מיום הפתיחה

חיידקי לקטובצילוס רוטרי
פרוטקטיס

הצטננות ושפעת

תסמינים

קורונה

הצטננות

שפעת

שעול

קל עד בינוני

נפוץ .ביעקר
יבש

עייפות
וחולשה

קלים

ניכרים

קלים-ניכרים

חום

נדיר

נפוץ

נפוץ

כאבי שרירים

נדירים

נפוצים

נפוצים

כאב ראש

נדיר

נפוץ

נפוץ

גודש באף,
נזלת

אופייני

לא אופייני

יתכן

כאב גרון

אופייני

לעיתים

לעיתים

אובדן חוש
טעם וריח

אופייני

לא אופייני

נפוץ מאוד

תינוקות וילדים -טיפול סיסטמי בצינון
הנחיית משרד הבריאות לגבי תרופות לצינון /שיעול:

תרופות שהתווייתן "נגד שיעול ו/או נגד צינון" אסורות בשימוש
בילדים מתחת לגיל שנה.
אין לנפק ללא מרשם רופא תרופות לילדים מגיל שנה עד 6
שנים שהתווייתן "נגד שיעול ו/או צינון"( .מוקוליט טיפות/סירופ
מותר – ההתוויה – כיוח)

תינוקות ומבוגרים  -טיפול מקומי בצינון
תכשירים תרופתיים
שם מסחרי

הרכב

אף טיפונת
לייף

מינון
 1-2טיפות  3-4פעמים ביום

 1-2טיפות  3-4פעמים ביום
קלין אף
מי מלח בריכוז
היפוטוני/פיזיולוגי
אוטריויני
בייבי –
תרסיס
אלרין
לתינוקות

 1-2לחיצות  3-4פעמים ביום

 1-2טיפות  3-4פעמים ביום

הערות
מתאים לתינוקות מגיל  0מתאים לנשים
בהריון
ניתן לשלב עם שואב נזלת
בתינוקות מתחת לגיל  3חודשים כדאי לא
להשתש בתרסיס אלא בטיפות בגלל הזרם
החזק
מומלץ להשתמש לפני כל ארוחה ולפי
השינה
חשוב!! אין להכין לבד בבית מי מלח –
איכות מים לא מתאימה ,ריכוז לא מדוייק

תינוקות ומבוגרים  -טיפול מקומי בצינון
תכשירים לא תרופתיים
שם התכשיר
רינוקס (לייף)
סטרימר
מרמייד בייבי
אוטרימר

ג'נבול

הרכב

מינון

מתאים לתינוקות מגיל  ,0נשים בהריון
ניתן לשלב עם שואב נזלת

מי ים מטוהרים
בריכוז פיזיולוגי

שמן מנטה
שמן אורן

 1-2לחיצות  3-4פעמים ביום

אמפולה אחת לפזר על
בגד /סדין

טימול

אפקל מורז

הערות

מגיל  3חודשים
מבוגרים ומתבגרים:
מינון מקסימלי יומי  4כמוסות
ילדים :מינון מקסימלי יומי  2כמוסות

שמן חוחובה
תמצית לענה
שמן זעתר

שמן אקליפטוס
שמן מנטה

למריחה בצידי האף ,לעיסוי מקומי עדין על
בית החזה

מגיל  3חודשים

תינוקות – טיפול בצינון
אפשרויות נוספות:
מגבונים לחים

שמן רוונסרה/הדס

שואב נזלת – במקרה של אף סתום

אפג'ל – ג'ל עדין להקלה מיידית על אדמומיות
ויובש סביב האף אצל תינוקות וילדים

ילדים ומבוגרים  -טיפול מקומי בנזלת
דגשים:
בירור סוג הנזלת (נגיפית ,אלרגית)
זמן שימוש מוגבל בנוגדי גודש
נוחות השימוש/מחיר

ילדים ומבוגרים  -טיפול מקומי בנזלת
שם מסחרי

הרכב

אף טיפה לייף

מינון
 2-3טיפות  /לחיצות
פעמיים ביום

Oxymetazoline 0.05%

הערות
אלרין קיים בטיפות/תרסיס מדוד
אלרין לילדים תרסיס מדוד
אף טיפה  -תרסיס מדוד

לגיל  2-6שנים 2-3 :לחיצות
פעמיים ביום

אוטריוין
אף-קאר
ליינקס

OTRIVIN
COMPLETE

לילדים Xylometazoline
0.05%

לילדים גלאי 2-3 : 2-12
טיפות פעמיים ביום

למבוגרים Xylometazoline
0.1%

למבוגרים מגיל 2-3 : +12
טיפות פעמיים 3 -ביום

Xylometazoline 0.05%
ובנוסף:
IPRATROPIUM
BROMIDE 0.06%

למבוגרים מעל גיל :18
לחיצה אחת בכל נחיר עד 3
פעמים ביום

אוטריווין קיים בטיפות/תרסיס/תרסיס
מדוד/תרסיס מדוד בתוספת מנטול
אוטריווין לילדים תרסיס מדוד
ליינקס – ללא חומר משמר

אנטי כולינרגי ,מפחית הפרשת נזלת

ילדים ומבוגרים  -טיפול מקומי בנזלת
שם מסחרי
ויברוסיל

אלגרו/פליקסונאז/

הרכב

הערות

מינון

Dimethindene 0.25 g
Phenylephrine 0.25 g

טיפות :
מתחת לגיל  1-2 : 6טיפות 3-4
פעמים ביום
מעל גיל  3-4: 6טיפות  3-4פעמים
ביום
תרסיס:
מעל גיל  3-4: 6לחיצות  3-4פעמים
ביום
ג'ל :מעל גיל : 3למרוח  3-4פעמים
ביום

אנטי היסטמין
נוגד גודש לצינון על רקע אלרגי

Fluticasone %
Propionate 0.05

מבוגרים וילדים מעל גיל  12שנים:
2לחיצות לכל נחיר פעם ביום – עדיף
בבוקר.עד  4לחיצות לכל נחיר.
ילדים מגיל  12 – 4שנים :לחיצה
אחת לכל נחיר פעם ביום .עד 2
לחיצות לכל
נחיר

מניעה וטיפול בנזלת אלרגית עונתית כולל קדחת השחת ונזלת רב שנתית
בדרך כלל ההקלה המירבית מושגת לאחר  4-3ימים של שימוש רצוף

ילדים ומבוגרים  -טיפול מקומי בנזלת
שם מסחרי
סטרונאז

הרכב

מינון

Triamcinolone
Acetonide
0.005% w/w

תרסיס:
 2-12שנים :לחיצה בכל נחיר פעם
ביממה
מעל גיל  2 :12לחיצות בכל נחיר פעם
ביממה

הערות
מגיל שנתיים

ילדים ומבוגרים  -טיפול מקומי ביובש באף
שם מסחרי
SalinaGel

Hysan
ספריי/משחה

הרכב
מלחים איזוטוניים

ספריי :חומצה הילורונית

מינון
למרוח  2-3פעמים ביום

הערות
ליובש באף ,גם לגודש ואלרגיה ,לאחר ניתוח אף,
למטופלים ב,ISOTRETINOIN-
חולי סכרת ,לסובלים מדימום תכוף לאחר יובש ,חולים אונקולוגים
מתאים לשימוש בקרב תינוקות,
ילדים ומבוגרים בכל גיל

ספריי :לחיצה  1-2בכל נחיר3-4 ,
פעמים ביממה

משחה :ויטמין A

סינוז

Panthenol
מלחי ים המלח
בבסיס הידרופילי ,מסיס מים

מנטול ואקליפטוס

לטיפול ביובש ,דימומים ופצעים ,גודש בחלל האף והנחיריים
מעניקה לחות לריריות האף למשך  6-8שעות במצבי יובש ,טיסות
מזגנים וכו'
מתאים לשימוש יום יומי לילדים ומבוגרים
מחליף את התכשיר DROSSANOSE

ילדים ומבוגרים  -טיפול סיסטמי בצינון
המוצר
Sinufed/
Afalpi

הרכב
סירופ:
Pseudoephedrine 30mg/5ml
כדורים:

פסאודואפדרי
ן
כרכיב בודד

Pseudoephedrine 60mg
טיפות אפלפי:
Pseudoephedrine 15mg/1ml

Histafed

פסאודואפדרי
ן
בשילוב עם
רכיבים
נוספים

בסירופ:
בכל  5מ"ל:
Triprolidine 1.25mg
Pseudoephedrine 30mg
בכדורים:
Triprolidine 2.5mg
Pseudoephedrine 60mg

Histafed
Expectorant

בכל  5מ"ל:
Triprolidine HCl 1.25mg
Pseudoephedrine HCl 30mg
Guaiphenesin 100mg

מינון
מגיל שנה ומעלה
גיל  6-1שנים :במרשם רופא בלבד
( 2.5מ"ל כל שש שעות ,עד  10מ"ל
ביום  15/טיפות עד  4פעמים ביום)
גיל  12-6שנים 5 :מ"ל כל  6שעות
(לא יותר מ 20 -מ"ל ליום)
מבוגר 10 :מ"ל  /או  1טבליה ,כל 6
שעות
גיל  6-12שנים 5 :מ"ל  4-3פעמים
ביממה
גיל  12ומעלה שנים 10 :מ"ל כל 6-4
שעות
מינון כדורים – כדור כל  6-8שעות

כנ"ל

הערות
אלפא אגוניסט ,מפחית גודש  ,מצר כלי דם
לטיפול סימפטומטי בגודש באף ובנזלת
חריפה ולהקלה בגודש בחצוצרת השמע
בדלקת האוזן
אין לקחת בסמוך לשינה –מעורר
נוטה להעלות לחץ דם
" רכיב מוגבל"  -רק אריזות של  10טבליות
הינן  OTCאין לנפק יותר מאריזה אחת ללקוח
באותו היום .אריזה נוספת מותרת לניפוק רק
אם חלפו יומיים לפחות מניפוק אחרון ,ולא
יותר משלושה בתוך  30יום עוקבים.
אנטי היסטמין ( H1מפחית נזלת ,עיטוש,
דמעות)
הקלה על נזלת במקרה התקררות ואלרגיה
אין לתת בהנקה ,ביל"ד או בזמן התקף
אסמטי
עלול לגרום לטשטוש ראיה
מנה אחרונה – מס' שעות לפני השינה

מכייח – מתאים לשיעול יבש/לח המלווה בצינון

ילדים ומבוגרים  -טיפול סיסטמי בצינון
המוצר
Nussidex

הרכב
Dexchlorpheniramine 1 mg
Pseudoephedrine 25 mg

מינון
 12-6שנים :טבליה ליום
מבוגר 2-1 :טבליות פעמיים ביום

הערות
מכיל אנטי היסטמין
לטיפול בהצטננות ונזלת על רקע אלרגי
עלול לפגוע בעירנות

רכיב מוגבל
"רכיב מוגבל" – רכיב רפואי פעיל בעל פוטנציאל לשימוש לרעה.
תכשיר מוגבל:
 .1תכשיר המכיל בין היתר קודאין (קודאין נקי – במרשם)
 .2תכשיר המכיל אפדרין או פסאודואפדרין כמרכיב יחיד
לא ישווקו תכשירים מוגבלים הפטורים ממרשם רופא למי שטרם מלאו לו
 18שנה.
תכשיר בכל צורת מינון המכיל מרכיב מוגבל שהוא אפדרין או פסאודואפדרין
במינון של עד  720מ"ג (מחושב לפי בסיס) כמרכיב יחיד לאריזת שיווק
לצרכן ,יהיה פטור מחובת מרשם רופא וישווק בהתאם לתנאי רישומו.

רכיב מוגבל
תכשיר בכל צורת מינון המכיל מעל  720מ"ג של אפדרין או פסאודואפדרין
כמרכיב יחיד לאריזת שיווק לצרכן ,ישווק במרשם רופא בלבד
כאשר הרוקח מנפק תכשיר מוגבל הוא חייב לתשאל את המטופל ולהשתכנע
כי התכשיר אותו הוא מתבקש לנפק אכן מיועד לטיפול ואינו מיועד לשימוש
אחר בניגוד להתוויה הרפואית לו אושר ,או למטרה שאינה כשרה.
היה והרוקח לא ישתכנע כי התכשיר מיועד למטרה רפואית כשרה ולהתוויה
המאושרת ,יסרב לספק את התכשיר ויתעד את העניין.

רכיב מוגבל
ניתן לנפק באותו בית-המרקחת באותו יום לאותו אדם או עבור אותו אדם ,רק
אריזה אחת של תכשיר מוגבל הפטור ממרשם רופא.
ניתן לנפק באותו בית -מרקחת לאותו אדם או עבור אותו אדם רק אריזה
אחת של תכשיר מוגבל הפטור ממרשם רופא ,רק אם חלפו יומיים לפחות
מיום הניפוק האחרון.
לא ינופקו לאותו אדם או עבורו באותו בית מרקחת תכשיר מוגבל שאינו חייב
מרשם בתדירות העולה על הסביר.
בכל מקרה לא ינפק רוקח בבית-מרקחת יותר מ 3 -ניפוקים עוקבים תוך
חודש ( 30יום) ,אלא אם הוצג בפניו מרשם רופא על שם המטופל הפלוני.

ילדים ומבוגרים  -טיפול סיסטמי בצינון  +חום
המוצר
טבע קולדColdX/

Dexamol sinus/Paramol Af

הרכב
Paracetamol 300 mg
Chlorpheniramine meleate 2mg
Phenylephrine 10 mg
Caffeine 30 mg
ליום
Paracetamol 500 mg
Pseudoephedrine 25 mg
לילה
Paracetamol 500 mg
Pseudoephedrine 25 mg
Chlorpheniramine 2 mg

Acamol Tzinun
liquigel

ליום
Paracetamol 250 mg
Pseudoephedrine 30 mg

לילה
Paracetamol 250 mg
Pseudoephedrine 25 mg
Chlorpheniramine 2 mg

מינון

הערות

 10 -12שנים :כדור כל  8שעות
מבוגר  :כדור כל  6שעות

* הקלה בהצטננות ,גודש בסינוסים
ונזלת אלרגית המלווה בחום וכאבים
אחרי האוכל ,לא עם קפאין
מרדים

יום
 6-12שנים :חצי עד כדור כל  4-6שעות
מבוגר  1-2 :כדור כל  4-6שעות (מקס'  8כדורים ב
 24שעות) /

לצינון המלווה בחום
יום -מעורר
לילה  -מרדים

לילה
 6-12שנים :חצי עד כדור לפני השינה
מבוגר 1-2 :כדור לפני השינה
יום
מגיל  2 :12קפס' עד  3ביום
לילה
מגיל  2 :12קפס' לפני השינה

לצינון המלווה בחום
יום -מעורר
לילה  -מרדים

ילדים ומבוגרים  -טיפול סיסטמי בצינון  +חום
המוצר

הרכב

Advil Cold and
Sinus/Nurofen Cold
and Flue

Ibuprofen 200 mg
Pseudoephedrine 30 mg

מינון
מעל גיל :12
כדור כל  4-6שעות( ,אפשרי  2כדורים
יחד) ,לא יותר מ  6כדורים ב  24שעות

הערות
אדוויל קפסולות ג'ל,
נורופן כדורים
לצינון המלווה בחום
ליטול אחרי אוכל
מעורר

שיעול
רפלקס...
סוגי שיעול:
שיעול פרודוקטיבי – יצרני
הליחה מצליחה לצאת  -נרצה להפחית אותו/לייבש אותה

הליחה לא מצליחה לצאת – נרצה לכייח ,לעזור לה לצאת
שיעול יבש/לא פרודוקטיבי – אין ייצור עודף של כיח/ליחה –
נרצה ללחח את הגרון והחזה ,ולהרגיע את רפלקס השיעול

תרופות לטיפול בשיעול:
שלוש קבוצות חומרים:
מכייחים (אקספקטורנטים) -הופכים את השיעול ליצרני יותר
ע"י הגברת הפרשת הנוזלים בקנה הנשימה וכך הליחה
הופכת לפחות צמיגה וקל יותר להוציאה ((Guiphenesin

מוקוליטים (מרככי ליחה) – שוברים את קשרי הדיסולפיד
בליחה וכך הופכים אותה פחות צמיגה ( Carbocysteine,
 .)Acetylcystein,מוקוליטים אינם מומלצים לחולי אסטמה
ולחולים הסובלים מכיב קיבה  /תריסריון פעיל
מפחיתי ייצור ליחה ()Bromohexine
מדכאי שיעול  -מתאימים לטיפול בשיעול יבש או לטיפול
כתוספת לטיפול בליחה ()Dextromethrophan, Codeine

טיפול בשיעול
המוצר
מכייחים:
Resyl

Kuffex DM

מינון

הרכב

הערות

Guaifenesin 100mg/5ml

מתחת לגיל שנתיים :עפ"י התיעצות עם רופא
 6-2שנים 5-2.5 :מ"ל כל  4שעות
 12-6שנים 10-5 :מ"ל כל  4שעות
 +12שנים 20-10 :מ"ל כל  4שעות

מסייע בהפחתת צמיגות הליחה בסימפונות ע"י
הגברת הפרשת נוזלים בקנה הנשימה.
(השימוש לשיעול כרוני עקב עישון ,אסטמה או
ברונכיט מחייב הוראת רופא)
בטוח בהריון והנקה

מכיל בנוסף:
Dextromethorphan 10mg/5ml

 2כפיות כל  4שעות

לטיפול בשיעול עם ליחה שמפריע בעיקר
(תוספת מדכא שיעול)
בלילה

Tussin DM

מוקוליטים:
Mucolit/Mical

בסירופ:
Carbocysteine 250mg/5ml
בכדורים:
 375mgבכדורים
מציצה:
375 mg
בטיפות :
7mg/1ml

מתחת לגיל שנתיים :עפ"י הוראת רופא
טיפטיפות:
 5-2שנים 12-25 :טיפות 4 ,פעמים ביום
 5-12שנים 50:טיפות 3 ,פעמים ביום
סירופ:
 5-2שנים 2-1 :מ"ל  4פעמים ביום (לפי  25-20מ"ג לק"ג
ליממה)
 12-6שנים 4-2 :מ"ל כל  8שעות
 +12שנים 12 :מ"ל ( 2כדורים) כל  8שעות

אין לקחת בו זמנית עם תרופות אחרות
ליטול אחרי האוכל
אין לתת לאנשים עם כיבים (התרופה עלולה
לפגוע ברירית הקיבה)

טיפול בשיעול
המוצר
מוקוליטים:
Siran
Reolin
(תסף)*Rheunac

מפחיתי ייצור ליחה:
Movex

Mucoless

הרכב
Acetyl Cysteine 200 mg

מינון
טבליה בחצי כוס מים לשתיה מיידית .

הערות
ללא סוכר
ליטול אחרי האוכל

ילדים  :2-5חצי טבליה פעמיים ביום
 1 :6-14טבליה פעמיים ביום.
מבוגר 1-3 :ליום.

באלקסיר:
Bromhexine 4mg/5ml
בכדורים:
Bromhexine 8 mg
בתמיסה:
Bromhexine 2mg/1ml

באלקסיר:
 2-6שנים 2.5:
מ"ל 3פעמיים ביום
 6-12שנים :
 5מ"ל  3פעמים ביום.
 12ומעלה :
 20- 10מ"ל  3פעמים ביום.
בכדורים:
6-12
חצי כדור  3פעמים ביום.
 12ומעלה:
 1-2כדורים  3-4פעמים ביום.

ליטול אחרי האוכל
תכשיר עדיף לסובלים מצרבות וכיב קיבה פעיל
התמיסה יכולה לשמש הן  POוהן לאינהלציה

טיפול בשיעול
שם מסחרי

הרכב

Tussophedrine

בכל  5מ"ל:
Ephedrine 6 mg
Dextromethorphan 5mg
Guaiacol 120 mg

Dexamol Cold
Paramol
Af and Shiul

ביום:
Paracetamol 325 mg
Guaiphenesin 200 mg
Dextromethrophan 10 mg
Pseudoephedrine 25 mg

מינון
: 6-12
 5מ"ל  3פעמים ביום.
מבוגר :
 10מ"ל  3פעמים ביום ו  10לפני שינה

כמו בדקסמול סינוס
מגיל  +60יש להתייעץ עם רופא לגבי
השימוש

הערות
מסייע גם בשיעול יבש
מומלץ ליטול ½ שעה לפני האוכל
אסור יחד עם תרופות לל"'ד
מרדים/מעורר

מכיל חומר מכייח וחומר מדכא שיעול
כמו גם חומר נגד נזלת

בלילה:
Paracetamol 500 mg
Pseudoephedrine 25 mg
Dextromethrophan 10 mg
Chlorpeniramine 2 mg

Timoli

תמצית טימין

מעל גיל שנה :כפית  3-4פעמים ביום.
מבוגרים :כף  3-4פעמים ביום

מכייח ,מרפה התכווצות סימפונות
בטוח לשימוש בהריון

טיפול בשיעול
שם מסחרי

הרכב

הערות

מינון

Broncho-D

Diphenydramine 10mg/5ml
Amonium chlor. 136mg/5ml

(גיל שנה עד  6שנים במרשם רופא)
 5-2.5מ"ל כל  4שעות
גילאי  6-14שנים:
 10-5מ"ל כל  4שעות
מבוגרים:
 15מ"ל  1-3פעמים ביום

אנטיהסטמין עם פעולות אנטיכולינרגיות
להקלת שיעול וגודש
אסור בהנקה ,בהריון ,בילודים ,בהתקף
אסטמה ,בעת עצירת שתן וגלקאומה
עלול לפגוע בעירנות
ללא סוכר

Broncholat
Broncho kid

Diphenhydramine 10mg/5ml
Pseudoephedrine 20mg/5ml

(גיל שנה עד  6במרשם רופא)
 2.5עד  5מ"ל פעמיים ביום
ילדים מגיל : 6
 5מ"ל פעמיים ביום.
מבוגרים
 15מ"ל  1-3פעמים ביום

מפחית גודש

טיפול בשיעול
שם מסחרי

הרכב

מינון

Broncholat Plus

Paracetamol 400mg
Pseudoephedrine 30mg
Dyphenhidramine 20mg

גיל  12ומעלה:
 1-2כדורים  3-4פעמים ביממה

Rokacet

Paracetamol 500mg
Caffeine 30mg
Codeine 10mg

גיל  12ומעלה:
 1-2כדורים  3-4פעמים ביממה

הערות
לא לנשים בהיריון או מניקות

לטיפול בשיעול יבש ,המלווה בחום וכאבים.
אסור לנשים בהיריון ומניקות .אסור לילדים מתחת
לגיל .12
שימוש קצר טווח ל 3-ימים.
שימוש מעל  3שבועות עלול לגרום לתלות

רכיב מוגבל
תכשיר בכל צורת הגשה המכיל קודאין כמרכיב פעיל יחיד בכל חוזק שהוא,
חייב במרשם רופא
תכשיר בצורה מוצקה המכיל קודאין (בסיס) בכמות עד  10מ"ג ליחידת מנה
במשולב עם חומר רפואי נוסף הפטור ממרשם רופא  -יהיה פטור מחובת
מרשם רופא ,בתנאי שגודלה של האריזה לא תעלה על  20יחידות מנה
(טבליות או כמוסות)
תכשיר בצורה נוזלית המכיל קודאין (בסיס) בכמות שאינה עולה על  10מ"ג
בכל  15מ"ל
תמיסה ,במשולב עם חומר רפואי נוסף הפטור ממרשם רופא  -יהיה פטור
מחובת מרשם רופא ובתנאי שתכולת האריזה לא תעלה על  115מ"ל

רכיב מוגבל
התכשירים המכילים קודאין שאינם מחייבים מרשם (אך מוגדרים כתכשירים
מוגבלים):
רוקסט
נורופן פלוס (הופסק שיווק?)

כאבי גרון
שם מסחרי

הרכב

מינון

הערות

למוסין/
קלירוצין

Lidocaine 1.00 mg
Tyrothricin 4.00 mg
Cetrimonium Bromide2.00 mg

כל  3שעות לפי צורך
בריחוק מאוכל ושתייה

ללא סוכר

סטרפסילס/סטרפסילס פלוס

2,4 dichlorobenzyl alcohol 1.2mg
0.6 mg/ Amylmetacresol

כל  3שעות לפי צורך
בריחוק מאוכל ושתייה

סטרפסילס תות ,לימון-
ללא סוכר

טעם תפוז -תוספת ויטמין  100מ"ג
 lidocaine 10 mgסטרפסילס פלוס מכיל
גם
קלגרון/רפאתריצין

lidocaine 1 mg
tyrothricin 1mg

כל  3שעות לפי צורך
בריחוק מאוכל ושתייה

סטרפן

Flurbiprofen 8.75mg

כל  3שעות לפי צורך
בריחוק מאוכל ושתייה

קל גרון ללא סוכר

שיכוך כאב...

דגשים לניפוק תרופות אנלגטיות:
אספירין :אין לתת לחולים הסובלים מאולקוס ,נשים בהריון (משבוע  )32או מניקות.
כמו כן אין לתת לילדים קטנים עקב תכונתו לעכב טסיות ועקב חשש לסינדרום .Rey

אופטלגין :אסור לשימוש בחולים הסובלים מדיכוי המע' החיסונית ו/או מח העצם
עקב חשש לאגרנולוציטוזיס.
תרופות ממשפחת ( :NSAID’sנרוסין ,פוינט ,נורופן ,אדויל ,אדקס ,איבופרופן וכד'),
אין לתת לסובלים מהפרעות במערכת העיכול או אסטמה פעילה

קודאין :יש לזכור ולהזכיר כי קודאין ממכר ,לכן אין להשתמש במוצרים אלו באופן
קבוע .כמרכיב יחיד מחייב מרשם רופא ,ועד  10מ"ג ליחידת מנה ,במשולב עם חומר
נוסף הפטור מרשם רופא –אינו מחייב מרשם בתנאי שגודל האריזה אינו עולה על 20
טבליות .אסור לילדים מתחת לגיל  12ולנשים בהריון או מניקות.

אנלגטיקה  -טיפול סיסטמי מבוגרים
שם מסחרי

הרכב

Acamol/Dexamol/
Paramol

פרצטמול/
אצטמינופן
כרכיב יחיד

מינון

הערות

מבוגר  :עד  4גר' ליממה
מחולקים ל 3-4-פעמים
ביממה

אין לתת למטופלים עם בעיות כבד
תרופת הבחירה בהריון

אבקמול
Paracetamol 500 mg

שקיות אבקה .ניתן לרוקן ישירות על
הלשון ,אין צורך להמיס

אפרמול
טבליה תוססת במים

Supramol

נרות רקטליים

אנלגטיקה  -טיפול סיסטמי במבוגרים
שם מסחרי

פרצטמול
עם
רכיבים
נוספים

הרכב

מינון

הערות

Rokacet

Paracetamol 500 mg
Codeine 10 mg
Caffeine 10 mg

גיל 12ומעלה :כמוסה אחת4- ,
 3פעמים ביום .עד  6ליממה

עלול לפגום בעירנות
ממכר בשימוש ממושך
עלול לגרום לעצירות

Dexamopl Plus
Paramol Plus

Paracetamol 500 mg
Caffeine 50 mg

גיל 12ומעלה :עד  8קפליות ליממה

קפאין עלול לגרום לכאב ראש ,רעד,
עצבנות ,רגזנות ,חוסר שינה,
סחרחורת ,דפיקות לב מהירות או
חזקות ולהפרעות במערכת העיכול.
להיזהר עם מטופלים הסובלים מיל"ד

Acamol Focus/Exidol/
Paramol Targer/Excedrin

Paracetamol 250 mg
Aspirin 250 mg
Caffeine 50 mg

גיל 12ומעלה :שתי קפליות כל 6
שעות
מקסימום  8ליום
 1-2כדורים כל  4-6שעות,
מקסימום  8כדורים ביום

לא מומלץ לסובלים מיתר ל"ד או
מכיב קיבה פעיל

אנלגטיקה  -טיפול סיסטמי במבוגרים
שם מסחרי

הרכב

טיפות:
אופטלגין/וידלגין/דיפירז/
דולורגין לייף

מינון

הערות
מקסימום  4מנות ל24 -
שעות

500mg/20drp

גיל  11-3חודשים 6-2 :טיפות למנה
גיל  3-1שנים 12-4 :טיפות למנה
גיל  6-4שנים 19-6 :טיפות למנה
גיל  9-7שנים 25-10 :טיפות למנה
גיל  37-12 :12-10טיפות למנה
גיל  20-40 :14-13טיפות למנה
גיל  +15שנים 20-40 :טיפות למנה

Dipyrone
סירופ:
וי-דלגין

1.25gr/5ml

 3-5חודשים 60-100 :מ"ג  4פעמים ביום
 6-24חודשים 100-200 :מ"ג  4פעמים ביום
 3-7שנים 200-400 :מ"ג  4פעמים ביום
 8-11שנים 300-600 :מ"ג  4פעמים ביום
 12-14שנים 400-800 :מ"ג  4פעמים ביום
מבוגר 500-1000 :מ"ג  4פעמים ביום

לטפטף את הכמות הנחוצה
במעט מים ,לערבב ולשתות
מגיל  3חודשים
טיפות דיפירז/דולורגין
מומתקות – פחות מר

מגיל  3חודשים
מכיל סוכר

אנלגטיקה  -טיפול סיסטמי במבוגרים
שם מסחרי
Aspirin

Aspirin C

הרכב
Acetylsalicylic acid 500 mg

Acetylsalicylic acid 400mg
Ascorbic Acid 240mg

מינון

הערות

מבוגר 1-2 :טבליות עד 4
פעמים ביממה אחרי האוכל

מעכב אגרגציה של טסיות ,יש להזהר בנוטלים מדללי
דם
טיפול בתהליכים דלקתיים
אסור לשימוש בסובלים מאולקוס פעיל
השימוש בילדים אסור מחשש לRey syndrom
להיזהר עם מטופלים אסמתים
להמנע בהנקה מחשש ל Rey syndrom
ליטול אחרי האוכל

מבוגר 1-2 :טבליות מומסות
בכוס מים עד  4פעמים ביממה
אחרי האוכל

טבליות מתמוססות במים .בתוספת ויטמין .C

אנלגטיקה  -טיפול סיסטמי במבוגרים
שם מסחרי
Ibuprofen / Ibuprofen forte
Ibuprofen liquigel
Nurofen Tabs/Nurofen liquigel/Nurofen forte
Adex tabs/Adex forte tabs/Adex liquigel/Adex forte
liquigel
Advil/Advil forte
Artofen
Ibufen 200/Ibufen 400

Nurofen quick

הרכב

מינון

Ibuprofen 200 mg
/ 400 mg

מתחת לגיל : 12
בפיקוח רופא
מבוגר :עד  6ליום אחרי האוכל3 .
פורטה( .עד 1.2גרם ליום)

מעכב אגרגציה של טסיות ,יש להזהר
בנוטלים מדללי דם
טיפול בתהליכים דלקתיים
אסור לשימוש בסובלים מאולקוס פעיל
השימוש בילדים אסור מחשש ל Rey
syndrom
להיזהר עם מטופלים אסמתים
להמנע בהנקה מחשש ל Rey syndrom
ליטול אחרי האוכל

נורופן  256מ"ג –  2-1טבליות כל
 4שעות .אין ליטול יותר מ6-טבליות במשך  24שעות.
נורופן  512מ"ג –  -1טבליה כל 4
שעות .אין ליטול יותר מ3 -
טבליות במשך  24שעות

מלח מסיס של איבופרופן ,נספג מהר
יותר מטכנולוגיית הליקוויג'ל
בעל משקל מולקולרי גבוה יותר ,ולכן
המינונים "נראים" גבוהים יותר.

Sodium Ibuprofen
256 mg / 512 mg

הערות

אנלגטיקה  -טיפול סיסטמי במבוגרים
שם מסחרי

מינון

הרכב

הערות

 NSAIDsנוספים
Narocin
Point
Naproxen sodium

Voltaren Actigo

Naproxen Sodium 275 mg

Diclofenac 12.5 mg

התרופה אינה מיועדת
מתחת לגיל 12
גיל 12ומעלה  1:טבליה 2
פעמים ביום אחרי האוכל

זהירות עם מטופלים לרגישים לסליצילטים
עלול לגרום לפוטוסנסיטיביות
עלול לפגוע בעירנות
להיזהר עם מטופלים אסתמטיים
ליטול אחרי אוכל

 2כדורים יחד ואח"כ  1או 2
כל  4-6שעות

מקסימום  6מנות ליממה
אסור למטופלים עם אולכוס פעיל
ליטול אחרי אוכל

אנלגטיקה  -טיפול סיסטמי במבוגרים
שם מסחרי
ARTHRYL GO

הרכב
Glucosamine Sulfate
1500mg

מינון
שקית אחת בכוס מים ,פעם
ביממה

הערות
החומר משפר מרקם סחוס
יש לשתות מיד לאחר ההכנה
בעדיפות אחרי האוכל
ההשפעה לוקחת מספר שבועות – חשוב
להתמיד

טיפול מקומי במשככי כאבים
משככי הכאבים המקומיים פועלים במנגנונים הבאים:
הסליצילאטים וה –  NSAID’sהמקומיים נספגים אל השכבות העמוקות יותר של העור ,שם עוברים
הידרוליזה ,ומעכבים סינתזה של פרוסטגלנדינים  -מקומית.

רוב החומרים מוגדרים כ –  ,counter-irritantsכלומר בזמן שאנו מחדירים אותם דרך העור (באמצעות עיסוי
וחימום המקום) ,הם עצמם מגרים את קצות העצבים הסנסוריים במקום הנגוע ,ובצורה כזאת מונעים העברת
סיגנלים של כאב מאותם עצבים ,אל המוח.
חלק מהחומרים גורמים לוואזודילטציה( ,קפסיקום) ,לאחר שמעסים אל תוך העור וכך הם מגבירים את

הסילוק של חומרים כימיים מעוררי כאב (כמו  ) Substance Pמקצות העצבים.
* יש להמנע ממגע עם העיניים והריריות ואין למרוח על עור שאינו שלם.

** אין להשתמש לעיתים תכופות בילדים.
*** תופעות הלוואי יהיו לרוב מקומיות ויתבטאו ברגישות יתר וגירוי.
**** בשימוש ממושך על שטחים נרחבים תתכן ספיגה למחזור הדם.
***** ניתן למרוח  3-4פעמים ביום.

****** יש לשטוף ידיים לאחר המריחה

אנלגטיקה – טיפול מקומי
הערות
) שעות24(  פעמים ביום4 למריחה עד
14 מגיל
 למספר ימים, פעמים ביום3-4 למריחה
 שטחים/אין להשתמש לתקופה ארוכה
נרחבים ללא התייעצות עם רופא

 שעות12 למריחה כל
, התזות5 להתיז על האיזור הפגוע עד
,התמיסה הופכת לג'ל ולעסות את המקום
, פעמים ביום3 עד
15 מגיל
 יום14  עד, פלסטר אחד,בוקר וערב
16 מגיל
 פעמים ביום2-4 למריחה

הרכב

שם מסחרי

Ibuprufen 5%

Nurofen Gel

Diclofenac Sodium 1%

Diclofenac Diethylamine 1.16%

N-Ke'ev
Diclofenac sod 1%
Dicloren gel
Physicare Maccabi
Voltaren Emulgel

Diclofenac Diethylamine 2.32%

Voltaren Emulgel Forte

Diclofenac Sodium 4%

Diclofenac Hydroxy Ethylpyrrolidine
180 mg (equivalent to Diclofenac
Sodium 140mg)
Piroxicam

0.5%

Swiss relief spray

Dicloplast

Exipan gel
Feldene gel

אנלגטיקה – טיפול מקומי
הערות
 למספר ימים, פעמים ביום3-4 למריחה
12 מגיל
אין להשתמש עם כרית חימום
אין לחבוש בחבישה מהודקת

הרכב

שם מסחרי

Methyl Salicylate 15%
Menthol 10%

Ben – Gay

Methyl Salicylate 30%
Menthol 10%
Camphor 4%

Ben – Gay Ultrastrength

Menthol 2.54%
Camphor 1.41%
Methyl Salicylate 0.42%
Oleorestin capsicum 0.005%

Radian B cream

Radian B spray

Aspirin 1.2%
Menthol 1.4%
Camphor 0.6%
Methyl Salicylate 0.6%
 לבן ניחוח מנטה,אדום ניחוח קינמון

לבן
Mentol 8%
Camphor 11%
Cajuput oil 13%
Dementholised mint oil 16%
Clove oil 1.5%

אדום
10%
11%
7%
6%
5%

Tiger balm

אנלגטיקה – טיפול מקומי
שם מסחרי

הרכב

הערות

Zostrix

Capsicain 0.025%

מפחית העברת גירויים של כאב למוח
מיועד לשיכוך מקומי של כאבים מדלקת מפרקים (ארתריטיס)

Zostrix HP

Capsicain 0.075%

מיועד לשיכוך מקומי של כאבים במצבים של נוירלגיה פוסט-הרפטית
(כאב עצבי בעקבות שלבקת חוגרת) ,ונוירופתיה סוכרתית
יש לשטוף ידיים לאחר עיסוי ,לטיפול בכאבים בידיים יש לשטוף לאחר
½ שעה
למריחה  3-4פעמים ביום
תחושת חום או בערה מקומית עלולה להתפתח לזמן קצר לאחר
המריחה .זהו סימן שהקרם פועל ותחושת חום זו תלך ותפחת במהלך
הימים והשבועות הראשונים( ,עד  4שבועות לטיפול) .תחושה זו עשויה
לגבור דווקא כאשר מורחים את הקרם פחות מ  -3-4פעמים ביום.
תנאים של חום סביבתי ,לחות ,ביגוד צמוד לגוף ,או רחצה במים חמים
עלולים להגביר תחושה זו .ניתן להקל על תחושת אי הנוחות ע"י מריחת
לידוקאין לפני מריחת התכשיר

אנלגטיקה – טיפול מקומי אמ"ר
שם מסחרי

הרכב

הערות

COLD &WARM
מדבקה

שתי מדבקות בגודל 14X12
Capsicum Ext. , Menthol Ex.

שלב ראשון קירור האיזור – הקלה מידית על
הכאב .שלב שני חימום הגורם להרפיה של
השרירים ומאיץ זרימת דם למקום -מסייע לשיקו
המקום.
חימום וקירור יוצר אפקט סינרגיסטי
מגיל 12
עד  5פעמים ביום ,עד  7ימים

פרסקינדול

מנטול ושמנים נוספים

קירור והרגעה מיידית ,ועיסוי המסייע בזיריז
הזמת הדם באיזור והרגעת השרירים
מגיל 5
שכבה דקה באיזור הנדרש 3-4 ,פעמים ביום

Dragon Cream

דראגון פלסטר /פורטה

methyl salicylate 0.42%
Mentol 2.54%
Camphor 1.43%
Capsicum 0.005%

Capsicum extract
Methyl Salicylate , camphor

שלב ראשון קירור האיזור – הקלה מידית על
הכאב .שלב שני חימום הגורם להרפיה של
השרירים ומאיץ זרימת דם למקום -מסייע לשיקו
המקום.
חימום וקירור יוצר אפקט סינרגיסטי
מגיל 12
עד  5פעמים ביום ,עד  7ימים
מגיל 10
ניתן להשאיר עדעד  24שעות ברציפות

אנלגטיקה – טיפול מקומי אמ"ר ,טבע ,הומאופתיה
שם מסחרי
סטילאר

טראומיל/הומאו טראומה

ג'ל ארניקה פורטה לייף פרופשונל

הרכב

הערות

 7.5%חומצת שומן אסטרית CFA

למרוח ולעסות למקום פעמיים ביממה.

תערובת של רמדיס הומאופתיות לטיפול
בטראומות ,מכות יבשות ,חבלות ,שטפי דם,
שברים ,כאבי שרירים

Arnica ext. 10%
Symphytum ext. 10%

למרוח ולעסות במקום כל שעתיים עד
להטבה ואז לרדת בתדירות ולהמשיך
מספר ימים עד מספר שבועות

למרוח ולעסות במקום כל שעתיים עד
להטבה ואז לרדת בתדירות ולהמשיך
מספר ימים עד מספר שבועות

שלשול
סיבות:
זיהום ויראלי – לרוב
חיידקי – "שלשול של מטילים"
מזון מזוהם
משני לטיפול באנטיביוטיקה

חוסר אנזימטי
שימוש כרוני בלקסטיבים סטימולנטים
מחלות מעיים ()UC/Crohns
תרופות שונות למשל Metformin

טיפול:
הטיפול העיקרי צריך להיות מניעת התיבשות המסכנת חיים
יש להרבות בשתייה
"כלכלה עוצרת"
מנוחה
*הערה :שלשול כרוני( ,הנמשך שבוע שבועיים) ,יש לפנות לרופא מחשש שהשלשול מהווה סימפטום למחלה קשה יותר!
*יש להתחיל את הטיפול התרופתי לאחר יממה ע"מ לאפשר לגוף להיפטר מהטוקסינים

טיפול בשלשול
שם מסחרי
Imodium
Stopit
Loperamid Life
Rekamid
Lopicare

Kalbeten / Kalbete Forte
Bitni X

הרכב

מינון

Lopermide 2 mg

מינון מקסימלי ליום  8כמוסות
במקרה של שלשול חריף יש לקחת  2כמוסות
יחד ואחרי כל שלשול נוסף כמוסה אחת
גילאי  4-12מחייבים מרשם ופיקוח רופא

לטיפול בשילשול חריף
הפחתת תנועתיות המעיים
אסור לשימוש בחולים בדלקת מעיים או
באנשים שסבלו מחסימת מעיים
פחות מומלץ בשלשול שמקורו בזיהום
עודף –יגרום לעצירות
עלול לפגוע בעירנות

Bismuth subsalicylate
262mg/15ml
Forte: 262mg/7.5 ml

ללא מרשם רופא  -מגיל 12
 1-2טבליות 1 /טבליה 30 /מ"ל 15 /מ"ל יש
לחזור על המנה כל חצי שעה עד שעהלפי
צורך ,עד למקסימום של  8מנות ביממה

 BSSסופח טוקסינים המופרשים מחיידקים
ווירוסים ובכך שומר על הפלורה הטבעית של
המעיים .מגן על דופן הקיבה על יד עיכוב
התחלקותם של הRotavirus. -
מעכב ייצור הפרוסטגלנדינים הנוצרים כתגובה
לחשיפה לפתוגן וע"י כך מעכב הופעת דלקת
וגורם להקלה בסימפטומים
 99%ממנו מופרש מהגוף דרך הצואה
אינו עוצר את הפריסטלטיקה במעי
לא להשתמש במקרה של רגישות לאספירין/
מחלת חום /אבעבועות רוח בילדים

Tab: 262 mg
Forte: 542 mg

הערות

טיפול בשלשול
שם מסחרי
טסקטן

טסקטן ילדים

הרכב

מינון

הערות

ג'לטין טנאט

ליטול  1-2כמוסות מדי 4-6
שעות עד להעלמות התסמינים.
יש לבלוע את הכמוסה עם מים.

 8כמוסות של  500מ"ג
משמש לשיקום התפקוד הפיזיולוגי של דפנות
המעי.
בעת הטיפול בשלשול מומלץ להקפיד על
צריכת נוזלים מרובים ועל נקיטת האמצעים
התזונתיים המקובלים.

ג'לטין טנאט

מתחת לגיל  3שנים*  :שקיק 1
מדי  6שעות ועד להעלמות
התסמינים

טסקטן באבקה לילדים  10שקיקים
פורמלת טסקטן בצורת אבקה המותאמת
לשימוש בקרב ילדים.

ילדים מגיל  3שנים ועד 14
שנים*  :שקיק  1או  2שקיקים
מדי  6שעות ועד להעלמות
התסמינים

מבוססת על ג'לטין טנאט הפועל על ידי יצירת
שכבה המגנה על רירית המעי וכך מפחיתה את
תדירות ומשך השלשול.
מסייע בשליטה ובהפחתת תסמיני השלשול,
נחקר והוכח כבטוח ויעיל בקרב ילדים
ותינוקות.

החזרת מלחים
מינון

הערות

שם מסחרי

הרכב

טיפטיפות מינרלי

ריכוז המינרלים בתמיסה:
גלוקוז mmol/L75
נתרן mEq/L 75
אשלגן mEq/L 20
כלוריד mEq/L 65
ציטרט mmol/L 10
ריכוז כללי mmol/L 245

מומלץ לשתות קר
יש לתת את המשקה בלגימות קטנות ובמרווחי זמן
קצרים לפי הוראות

תמיסה מאוזנת להחזרת מינרלים ונוזלים למניעת התייבשות
כתוצאה מאיבוד מוגבר של נוזלים ומלחים בזמן שלשול קל -בינוני
והקאות
מוכן לשתייה בטעם דובדבן
אין להוסיף מים או סוכר לתמיסה ואין לערבב במשקאות אחרים
אין לחמם או להרתיח התמיסה.
ניתן להשתמש במשקה עד  3ימים מרגע פתיחת הבקבוק

Electro rice

אבקת אורז טחון ,גלוקוז,
נתרן

להמיס שקית ב 200-מ"ל מים (כוס או בקבוק
לתינוק) ,שתיית  3 – 5שקיות ליום מביאה הקלה
משמעותית עד לעצירת השלשול

בחולים הסובלים גם מהקאות ,מומלץ לתת ע"י כפית או מזרק 5-
 10מ"ל מידי כמה דקות.
נתרן גלוקוז ומים בדיוק ביחס המתאים על פי מנגנון ספיגה ,מביא
לספיגה אופטימלית של המלחים הגלוקוז והמים

הידרו ADD

טבליות תוססות

להמיס טבליה ב 200-מ"ל
מעל גיל  1-2 :12טבליות מומסות ב200-400-
מ"ל של מים .פעם-פעמיים ביממה לפי הצורך

טבליות תוססות

עצירות
תופעה מתמשכת של הפרשת צואה קשה ויבשה בכמות
מעטה ,בדרך כלל בתדירות של פחות מ  3פעמים בשבוע,
המלווה בתחושת נפיחות ומלאות

תדירות פעילות המעיים תלויה בהרכב המזון שאנו אוכלים,
באורח החיים ובגנטיקה
עצירות עלולה להיות מלווה בלחץ בטני ,כאבי בטן ,חולשה
וחוסר תיאבון

הגורמים לעצירות
תזונה דלה בסיבים
שתייה בלתי מספקת
פעילות גופנית מועטה

שינוי באורח החיים
שימוש יתר במשלשלים

התאפקות
שימוש בתרופות אשר גורמות לעצירות
מצבי מחלה

הזדקנות
היריון

עצירות -כרונית או אקוטית...
טיפול לא תרופתי בעצירות:
תזונה נכונה ,עשירה בסיבים
שתייה מספקת
פעילות גופנית
התפנות מיד כשיש צורך

סיבים תזונתיים
תועלות רפואיות
שיפור של תהליכי העיכול

הורדת ריכוז כולסטרול בדם
הורדת ריכוז גלוקוז בדם

מניעת סרטן המעי הגס
תחושת שובע ומלאות

עצירות
שם מסחרי

הערות

הרכב

מינון

Psylium

לערבב כף אבקה עם כוס משקה ,לערבב ולשתות
מיד .לשתות משקה נוספת מיד.

תוספים
Psylium

benefiber
Best fiber

גואר גומי שעבר
הידרוליזה חלקית

Peglex
Regulax
normalax

Peg
3350

Avilac
Laevolac

Lactulose

גיל  1 :7-11כף ביום( ,עד  2.5כפות ביום)
מגיל 1 :12כף פעמיים ביום( ,עד  5כפות ביום)

חשוב לשתות הרבה נוזלים ,אחרת ,יכול להחמיר את העצירות

מתמוסס בקלות ,ניתן להוסיף למשקאות למזונות
(כולל בישול ואפיה)
בטיחות בשימוש ארוך

שונים

תרופות
 6-12חודשים 1:כפית מומסת ב  50מ"ל מים
שנה -גיל  1-2 :4כפיות (כל אחת מומסת ב  50מ"ל מים
 2-4 :4-8כפיות ,כל  2כפיות מומסות ב 100מ"ל מים
 8ומעלה 4 :כפיות ב  230מ"ל מים
מבוגר :מנה אחת 17 ,גרם (כוסית מדידה) ביום ,על קיבה
מלאה או ריקה

ניתן לשימוש גם בהריון והנקה
בטיחות בשימוש ארוך
בשימוש הראשוני יתכן שיעברו כ  1-3ימים עד ליצירת פעולת
מעיים תקינה ושיגרתית ,משך זמן זה תקין ומשתנה מאדם
לאדם

עד גיל  2.5 :1מ"ל פעמיים ביום
גיל  5 : 1-5מ"ל פעמיים ביום
גיל  10-15 : 5-10מ"ל פעמיים ביום
מבוגר 15-30 :מ"ל ליום

Hyperosmotic
זמן פעולה  24-48שעות
אין לתת בחסימה במערכת העיכול
תופעות לוואי אפשריות :גזים וכאבי בטן

עצירות  -המשך
שם מסחרי
שמן פראפין

הרכב
שמן פראפין

מינון
ילדים מעל גיל  5-15 :3מ"ל
מבוגר  15-45 :מ"ל
לא בסמוך לאוכל

הערות
Lubricant
לא לטיפול ממושך
מכתים תחתון
פגיעה בספיגת ויטמינים מסיסי שומן
זמן פעולה  6-8שעות
אסורים בחסימת מעיים ובסובלים מבחילה והקאה

נרות
נרות גליצרין
גליצרין פורטה

גלצרין לילדים

Glycerine
2.35-2.7gr
Forte:3.2 gr

Glycerine
1.33 gr

פתילה ע"פ הצורך

Osmotyc
זמן פעולה ¼ שעה עד  3שעות
שימוש ממושך עלול לגרום לתלות
אין להשתמש לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא
תכשיר זה מיועד רק לעצירות הנמשכת מספר ימים .חוסר פעילות מעיים ליום או
יומיים אינו מצדיק שימוש בו
אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון "ניקוי הגוף" וכדומה
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות ולילדים מתחת לגיל  6שנים בלי
להיוועץ ברופא

עצירות  -המשך
שם מסחרי

הרכב

חוקן

מינון
אין להשתמש לעיתים קרובות או
לתקופה ממושכת מבלי להתייעץ
ברופא

 Fleet enemaמלחי Phosphate

Microlet

הערות

Glycerol 0.625 g
Sodium citrate 0.450 g
Sodium lauryl
sulphoacetate 0.045 g

מגיל  12ע"פ צורך

Osmotic
ניקוי מעיים
זמן פעולה מיידי –דקות עד ¼ שעה
מיועד מגיל 12
בעיה כלייתית

פועל ע"י ריכוך של היציאות תוך זמן
קצר
זמן פעולה מיידי
מיועד מגיל 6

עצירות  -המשך
הרכב

שם מסחרי

הערות

מינון

Easy go enema

Sorbitol
glycerin

מבוגרים וילדים מעל גיל :12
בקבוק אחד )(110ml
ילדים בגיל  :6-12חצי בקבוק
מתחת לגיל  6יש להיוועץ ברופא

*מנגנון היפר אוסמוטי
(ספיחת נוזלים מהמעי)
*אמ"ר

Easy Go Micro Enema

Sorbitol
glycerin

מבוגרים וילדים מעל גיל 1 :12
בקבוקון
ילדים בגיל  :2-12חצי בקבוקון
מתחת לגיל 2יש להיוועץ ברופא

•אמ"ר

לקסיפרו

Sorbitol
glycerin

מבוגרים וילדים מעל גיל :12
בקבוק אחד )(110ml
ילדים בגיל  :3-12חצי בקבוק
מתחת לגיל  3יש להיוועץ ברופא

טחורים
דגשים:
יש להבדיל בין טחורים פנימיים וחיצוניים
יש להמליץ על שינוי בהרגלי תזונה – שתייה מרובה והקפדה על
מזון עשיר בסיבים ,בנוסף לטיפול התרופתי
להשלים טיפול עם מגבונים :פרוקטו -לייף  /פרוקטוגליבנול /
פרוקטואובליפיכה .מיועדים לשימוש לאחר כל יציאה ומכילים
חומרים מכווצים ומרגיעים

טחורים – טיפול תרופתי
שם מסחרי

הרכב

הערות

מינון

Proctoglyvenol
נרות
משחה

Tribesonide
Lidocaine

בוקר וערב בתחילה עד לשיפור ואז לרדת
לפעם ביום

•מכווץ ורידים
•מאלחש
•מותר בהריון

Rectozorine
נרות
משחה

Bismuth
Timol
Zinc-oxide
Benzocaine

 2-3נרות ביום
משחה אחרי כל יציאה

•מסכך
•אנטיספטי
•מרגיע
•מאלחש

 LPפרוקטו קרם פורטה

הממליס
גליצרין
אלנטואין
מנטול

 3פעמים ביום

•הקלה והרגעה
•רכוך
•שיקום
•קירור

Procto-oblipicha
נרות  /משחה

אובליפיכה
קלנדולה
אלוורה
הממליס

פעמיים ביום

•שימון והקלה
•זירוז החלמה
•הרגעה
•הקלה תוך  3-4ימי שימוש

הממליס
וולדה ,אלטמן
עזרקאין משחה/
גל

Lidocaine 2% /5%

למריחה מקומית בשכבה דקה על האיזור
הנגוע ,לפי הצורך
מעל גיל :12אין להשתמש ביותר משפופרת
אחת ליום
מגיל שנתיים עד  :12לא יותר ממריחה של 2.5
גרם קרם (כ 15-ס"מ) פעם ב  6שעות.

•להקלה ולהרדמה מקומית של כאבים בעור וברירית ,כגון
בחתכים ,שפשופים ,טחורים וכוויות קלות
•אינו מיועד בד"ר מתחת לגיל שנתיים
•בבעיות עור מתמידות ,חמורות או נרחבות ,יש להתייעץ עם רופא

צרבת
המלצות כלליות:
ארוחות קטנות
ירידה במשקל במידת הצורך ,כדי להפחית את הלחץ על הקיבה
להמנע ממזונות מגרים כגון ,מזונות  /משקאות עתירי קפאין ,מזונות
מטוגנים ,חריפים...
להמנע גם מעישון ומאלכוהול ,המורידים את הלחץ בשסתום הוושט
ומחמירים את עליית תוכן הקיבה החומצי
מומלץ להימנע משכיבה כשלוש שעות לאחר האכילה ,במידת הצורך
לשכב כשראש מוגבה מעט

צרבות  /כיב קיבה
הרכב

שם מסחרי

הערות

מינון

סותרי חומצה
Calcimor

Calcium carbonate 600 mg
סוכר  98מ"ג

•  1-2טבליות לפי הצורך
• התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת
לגיל 6

Tums
 Nצרבת
צרבת X

Calcium carbonate 500 mg

•אין להשתמש ביותר מ –  16טבליות
ביממה

Tums ex/sf

Calcium carbonate 750 mg

מקסימום  10טבליות ביממה

Tums Ultra

Calcium carbonate 1040 mg

מקסימום  7טבליות ביממה

•אין להשתמש במקרי עודף סידן או אבנים
בכליות
•אין לשתות /לאכול כמויות גדולות של מוצרי
חלב בעת הטיפול ולהמנע ממשקאות
אלכוהוליים או כאלו שמכילים קפאין
•יש להמתין שעתיים בין נטילת מזון עשיר
בסיבים או תרופות אחרות
•יש ללעוס את התרופה היטב ולשתות כוס
מים
•מתאים להריון
•צרבת  Xו  –TUMS SFללא סוכר

Renni

Calcium carbonate 680 mg
Magnesium carbonate 80mg

•אין להשתמש ביותר מ  10 -טבליות
ביממה

מנטה
תפוז
ICE

GAVISCON

Sodium Alginate 50mg/ml
Sodium Bicarbonate 26.7mg/ml
Calcium Carbonate 16mg/ml

•מבוגרים וילדים מעל גיל 12
20-10מ"ל אחרי האוכל ולפני השינה
•עד  4פעמים ביום
•ילדים בגיל 12-6שנים10-5 :מ"ל
•תרופה זו אינה מיועדת בדר"כ לילדים
ותינוקות מתחת לגיל 6

צרבות /כיב קיבה  -המשך
הרכב

שם מסחרי
Maalox suspension

Aluminium Hydroxide
225 mg / 5 ml
Magnesium Hydroxide
200 mg / 5 ml

Maalox plus
Tab/ susp

מכיל בנוסף :
Simethicone 25 mg

מינון
•  2-4כפיות  20דקות עד שעה אחרי
הארוחה ולפני השינה

הערות
• אין להשתמש בחולים עם כשל
כלייתי או חסימת מעיים

•  2-4כפיות  20דקות עד שעה אחרי
הארוחה ופני השינה
• 2-4טבליות בלעיסה עד  4פעמים ביום

מעכב משאבת PPI
Omepradex Z
Losec

Omeprazole 20 mg

• 1ליום ½ שעה לפני ארוחת הבוקר
למשך שבועיים.
•בצרבות לילה פעמיים ביום

•מיועד למי שסובל מצרבת למעלה
משלוש פעמים בשבוע.
•אין לתת למי שיש לו קושי בבליעה
•בשימוש ממושך מוריד רמות B12

אנטגוניסט לקולטני H2
Gastro 10
Famo
Famotide

Famotidine 10 mg

 1-2כדורים ביום שעה לפני האוכל

•מומלץ לקחת לפני האוכל
•בהריון ובהנקה – רק עפ"י הוראות
רופא

Gastro 20
Famotidine 20

Famotidine 20 mg

טיפול –  1ליום – רצוי לפני השינה.
מניעה –  1שעה לפני אכילת מזון או
משקה שעלול לגרום לצרבת.

מינון מקובל –  2ליום

גזים
שם מסחרי

הרכב

מינון

Carbosylane

פחם פעיל  140מ"ג
Dimethicone 45 mg
כמוסה כחולה :פועלת בקיבה
כמוסה אדומה :פועלת במעיים

אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 3
טבליה כחולה ואדומה לפני כל ארוחה (3
פעמים ביום).

•יש להפריד בין נטילתה ובין נטילת
תרופות אחרות (לפחות שעתיים)
•עלול לגרום לצואה שחורה

Encypalmed

Pancreatin
Bile extract
Sodium bicrabonate

 2-4טבליות  3פעמים ביום לפני או
במהלך הארוחות.

•מיועד לטיפול בגזים ,כאבי בטן
ובעיות עיכול אחרות

 6-12חייב מרשם רופא
 1-2 + 12טבליות בהתאם לצורך לאחר
האוכל או לפני השינה
מקסימום  4ליום

* להפריד שעתיים מתרופות אחרות

גזים X

Simethicone 125 mg

Norit/Carbocal

פחם פעיל  125מ"ג

Carboflor
קרבוגולד

פחם פעיל  125מ"ג

 2-4טבליות
 3פעמים ביום לפי הצורך

הערות

•עלול לגרום לצואה שחורה
•להפריד מתרופות
•לא תרופה
•עלול לגרום לצואה שחורה

תודה על ההקשבה
ובהצלחה!

