
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו - 1986
תרופה זו חייבת במרשם רופא

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

העלון כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות 
ותוכנו נבדק ואושר על ידו באוגוסט 2011 

TMמלרון   TMמלרון
טבליות לילדים טבליות למבוגרים 

טבליות מצופות טבליות מצופות 
 

הרכב: 
החומרים הפעילים וכמותם: 

כל טבליה לילדים מכילה: כל טבליה למבוגרים מכילה: 
Atovaquone 62.5 mg  Atovaquone 250 mg

Proguanil Hydrochloride 25 mg  Proguanil Hydrochloride 100 mg

מרכיבים בלתי פעילים: 
כל טבליה מכילה בנוסף: כל טבליה מכילה בנוסף: 

כ- 0.12 מ"ג נתרן. כ- 0.48 מ"ג נתרן. 
Low substituted hydroxypropyl cellulose, microcrystalline cellulose, povidone 
K30, sodium starch glycollate (type A), magnesium stearate, poloxamer 188, 
red iron oxide (E172), macrogol 400, hypromellose, polyethylene glycol 8000, 
titanium dioxide

קבוצה תרפויטית: תכשירים נגד מלריה.

פעילות רפואית:
מלרון ניתן למניעה וטיפול במלריה גם כאשר קיימת עמידות לתרופות אחרות.

מלרון טבליות לילדים מומלץ לשימוש בילדים שמשקלם מעל 11 ק"ג.

מתי אין להשתמש בתכשיר?
אין להשתמש אם ידועה לך רגישות יתר לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה בחולים עם כשל כלייתי חמור.
אין להשתמש בתרופה זו עם תרופות אחרות למלריה.

התכשיר לא מיועד למקרים של מלריה קשה עם סיבוכים. 
התכשיר לא מיועד לילדים מתחת למשקל 11 ק"ג.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:
אם הינך בהריון, מתכננת הריון או מיניקה.

אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה, מבחילה והקאות.

תגובות בין תרופתיות:
אם הנך נוטל תרופה נוספת, כולל תרופות ללא מרשם, או אם גמרת זה עתה טיפול 
בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים 
מתגובות בין תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: ריפאמפיצין 
)Rifampicin(, ריפאבוטין )Rifabutin(, טטראציקלין )Tetracycline(, מטוקלופראמיד 

.)Warfarin( וורפרין ,)Indinavir( אינדינוויר ,)Metoclopramide(

תופעות לוואי:
בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, 
כגון: כאבי בטן, חוסר תיאבון, בחילה, הקאה, שלשול, כאב ראש, קשיי הירדמות, 
חום, חלומות לא רגילים, דיכאון, חרדה, דפיקות לב שאינן רגילות, דופק מהיר, נשירת 
 )Vasculitis( שיער, שיעול, נפיחות ואדמומיות בפה, סחרחורת, דלקת בכלי הדם
היכולה להתבטא בכתמים סגולים או אדומים בעור, דלקת כבד )הפטיטיס(, חסימת 

צינורות המרה )כולסטזיס(, התקפי עוויתות, בכי, הזיות, סיוטים.
בבדיקות דם ניתן לעיתים לצפות בתופעות הבאות: 

ירידה במספר תאי הדם האדומים )אנמיה(, ירידה במספר תאי הדם הלבנים, ירידה 
ברמת הנתרן בדם, עלייה ברמת אנזימי הכבד ועלייה ברמת העמילאז )אנזים 

המיוצר בלבלב(.
תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת: 

תופעות אלרגיות הכוללות: גרוד, פריחה ועקצוץ בעור, נפיחות בעפעפיים, פנים, 
שפתיים, לשון או חלק אחר מהגוף; צפצופים פתאומיים, לחץ בחזה ובגרון או קשיי 

נשימה; הפסק הטיפול ופנה לרופא מיד.
תגובות עוריות חמורות היכולות לכלול: 

פריחה, ייתכן עם שלפוחיות הנראות כמטרה )מרכז כהה מוקף באיזור בהיר(, 
אריתמה מולטיפורם; פנה לרופא מיד.

פריחה מפושטת עם שלפוחיות וקילוף העור, בעיקר סביב הפה, האף, העיניים 
ואיברי המין )תסמונת סטיבן ג'ונסון(; פנה לרופא מיד.

בכל מקרה שבו הנך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי 
בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון: 
מינון לפי הוראות הרופא בלבד. 
אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים או אם המלריה חוזרת וכן בטיפול מניעתי 
אם אתה סובל ממחלה עם חום בזמן שהותך בחו"ל או לאחר חזרתך, יש לפנות 

לרופא.
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אך בשום אופן 
אין ליטול שתי מנות ביחד! לאחר מכן יש להמשיך בטיפול כרגיל.

מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מהרופא:

מניעת מלריה:
טבליה אחת של מלרון טבליות למבוגרים פעם ביום. מבוגרים -  

1-3 טבליות של מלרון טבליות לילדים פעם ביום, לפי משקל הילד  ילדים - 
)ראה טבלה(.

לילדים מעל 40 ק"ג, טבליה אחת של מלרון טבליות למבוגרים פעם    
ביום.

מינון למניעה של מלריה בילדים:

מינוןמשקל )ק"ג(

טבליה אחת של מלרון טבליות לילדים פעם ביום11-20

שתי טבליות של מלרון טבליות לילדים במנה אחת ליום21-30

שלוש טבליות של מלרון טבליות לילדים במנה אחת ליום31-40

טבליה אחת של מלרון טבליות למבוגרים פעם ביוםמעל 40

על מנת למנוע מלריה, חשוב לקחת את טבליות המלרון בכל יום.
התחל לקחת 1-2 ימים לפני הנסיעה לארץ אשר מלריה מועברת בה, המשך במנה 

יומית במשך שהותך שם ו- 7 ימים לאחר חזרתך.
טיפול במלריה:

4 טבליות של מלרון טבליות למבוגרים פעם ביום למשך 3 ימים. מבוגרים -  
1-3 טבליות של מלרון טבליות למבוגרים פעם ביום למשך 3 ימים,  ילדים -  

לפי משקל הילד )ראה טבלה(.
לילדים מעל 40 ק"ג, 4 טבליות של מלרון טבליות למבוגרים פעם   

ביום למשך 3 ימים.

מינון לטיפול במלריה בילדים:

מינוןמשקל )ק"ג(

ביום 11-20 טבליות למבוגרים פעם  מלרון   טבליה אחת של 
למשך 3 ימים

ביום 21-30 פעם  למבוגרים  טבליות  מלרון  של  טבליות   2 
למשך 3 ימים

ביום 31-40 פעם  למבוגרים  טבליות  מלרון  של  טבליות   3 
למשך 3 ימים

ביום מעל 40 פעם  למבוגרים  טבליות  מלרון  של  טבליות   4 
למשך 3 ימים

לטיפול יעיל במלריה, חשוב לקחת מלרון טבליות למבוגרים בדיוק כפי שהודרכת 
למשך 3 ימים.

לטיפול ומניעה של מלריה, יש לקחת מלרון באותה השעה בכל יום.
במקרה של הקאה תוך שעה מזמן לקיחת התרופה, יש לקחת מנה חוזרת.

אופן השימוש:
אין ללעוס! לבלוע עם מעט מים.  

יש ליטול התרופה עם ארוחה או עם משקה חלבי.
ניתן לרסק מלרון טבליות לילדים, לילדים המתקשים בבליעת הטבליה. יש לרסק 

סמוך לנטילה.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?
להקפיד על ביגוד מגן, דוחי יתושים, כילות וכד'. 

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות 

עם רופא.

מנע הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים 
ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד 

מן התרופה, פנה מיד לחדר מיון של בית חולים, והבא אריזת התרופה איתך.
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, 

בחולה אחר היא עלולה להזיק. אל תיתן תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.
אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. 

יש להרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.

.30°C -אחסנה: יש לאחסן מתחת ל
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה 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' רישום התרופה:
מלרון טבליות למבוגרים: 128-46-30733   
   128-45-30732 מלרון טבליות לילדים:  

יצרן: 
גלקסוסמיתקליין .Inc, מיסיסאוגה, קנדה.

גלקסו וולקאם .S.A, בורגוס, ספרד.

בעל הרישום ויבואן: 
גלקסוסמיתקליין )ישראל( בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקוה.
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PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH 
THE PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

The dispensing of this medicine requires a physician’s prescription 
Read this package insert carefully in its entirety 

before using this medicine
The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health 
and its content was checked and approved by it in August 2011

MalaroneTM
  MalaroneTM

Tablets for Adults Paediatric Tablets
Film Coated Tablets  Film Coated Tablets
Composition:
Active ingredients and their quantities:
Each tablet for adults contains: Each paediatric tablet contains: 
Atovaquone 250 mg Atovaquone 62.5 mg
Proguanil Hydrochloride 100 mg Proguanil Hydrochloride 25 mg
Inactive ingredients:
Each tablet also contains  Each tablet also contains 
approximately 0.48 mg sodium.  approximately 0.12 mg sodium.
Low substituted hydroxypropyl cellulose, microcrystalline cellulose, povidone 
K30, sodium starch glycollate (type A), magnesium stearate, poloxamer 188, 
red iron oxide (E172), macrogol 400, hypromellose, polyethylene glycol 8000, 
titanium dioxide

Therapeutic group: Antimalarials.

Therapeutic activity: 
Malarone is given for the prevention and treatment of malaria even when 
resistant to other medicines.
Malarone Paediatric Tablets is recommended for children weighing over 
11 kg.

When should the preparation not be used?
Do not use this medicine if you know of hypersensitivity to any of its 
ingredients. 
Do not use this medicine in patients with severe renal failure. 
Do not use this medicine with other medicines for malaria.
The preparation is not intended for cases of severe malaria with 
complications. 
The preparation is not intended for children weighing less than 11 kg.

Do not take this medicine without consulting a physician before starting 
treatment: 
If you are pregnant, planning to become pregnant or breastfeeding. 
If you are suffering or have suffered in the past from impaired function of the 
kidney, from nausea and vomiting.

Drug interactions: 
If you are taking another medicine, including non-prescription medicines, or if 
you have just finished treatment with another medicine, inform the attending 
physician, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug 
interactions, especially for medicines from the following groups: Rifampicin, 
Rifabutin, Tetracycline, Metoclopramide, Indinavir, Warfarin.

Side effects: 
In addition to the desired effect of the medicine, side effects may occur during 
the course of treatment with this medicine, such as: abdominal pain, lack 
of appetite, nausea, vomiting, diarrhea, headache, insomnia, fever, unusual 
dreams, depression, anxiety, abnormal heartbeats, rapid pulse, hair loss, 
cough, swelling and redness of the mouth, dizziness, inflammation of blood 
vessels (vasculitis) that can be manifested by purple or red spots on the skin, 
inflammation of the liver (hepatitis), blockage of the bile ducts (cholestasis), 
fits, crying, hallucinations, nightmares. 
The following effects may sometimes be observed in blood tests: 
A decrease in the number of red blood cells (anemia), a decrease in the number 
of white blood cells, decreased blood sodium level, elevated liver enzymes 
level and elevated amylase level (an enzyme produced in the pancreas).
Side effects that require special attention:
Allergic reactions including: itching, rash and stinging of the skin, swelling 
of eyelids, face, lips, tongue or other part of the body; sudden wheezing, 
tightness in the chest and throat or difficulty breathing; stop treatment and 
refer to the physician immediately.
Severe skin reactions which may include: 
Rash, possibly with blisters that look like a target (dark center surrounded by 
pale area) erythema multiforme; refer to the physician immediately.
Widespread rash with blisters and peeling skin, particularly around the mouth, 
nose, eyes and genitals (Stevens-Johnson syndrome); refer to the physician 
immediately. 
In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, 
or if there is a change in your general health, consult your physician 
immediately. 

Dosage: 
Dosage is according to physician’s instructions only. 
Do not exceed the recommended dosage. 
If there is no improvement in your condition within 7 days or if the malaria 
returns, and also during prophylactic treatment if you become ill with fever 
while abroad or after your return, refer to a physician. 
This medicine is to be taken at specific time intervals as determined by the 
attending physician. 
If you forgot to take this medicine at the specified time, take the dose as soon 
as you remember, but never take two doses together! Afterwards, continue 
treatment as usual.

Recommended dosage unless otherwise prescribed by the physician:
Prevention of malaria:
Adults -  one tablet of Malarone Tablets for Adults once a day.
Children -  1-3 tablets of Malarone Paediatric Tablets once a day, according 

to the child’s body weight (see table).
 For children over 40 kg, one tablet of Malarone Tablets for Adults 

once a day.
 Dosage for prevention of malaria in children:

Weight (kg) Dosage

11-20 One tablet of Malarone Paediatric Tablets once a day

21-30
Two tablets of Malarone Paediatric Tablets as a single daily 
dose 

31-40
Three tablets of Malarone Paediatric Tablets as a single 
daily dose

above 40 One tablet of Malarone Tablets for Adults once a day
 
In order to prevent malaria, it is important to take Malarone tablets every day. 
Start taking the medicine 1-2 days before traveling to a country where malaria 
is transmitted, continue taking the daily dose during your stay there and for 
7 days after your return.
Treatment of malaria:
Adults -  4 tablets of Malarone Tablets for Adults once a day for 3 days.
Children -  1-3 tablets of Malarone Tablets for Adults once a day for 3 days, 

according to the child’s body weight (see table). 
 For children over 40 kg, 4 tablets of Malarone Tablets for Adults 

once a day for 3 days.
 Dosage for treatment of malaria in children:

Weight (kg) Dosage

11-20 One tablet of Malarone Tablets for Adults once a day for 
3 days

21-30 2 tablets of Malarone Tablets for Adults once a day for 3 
days

31-40 3 tablets of Malarone Tablets for Adults once a day for 3 
days

above 40 4 tablets of Malarone Tablets for Adults once a day for 3 
days

For effective treatment of malaria, it is important to take Malarone Tablets for 
Adults exactly as instructed for 3 days. 
For treatment and prevention of malaria, take Malarone at the same time 
each day. 
In the event of vomiting within one hour after taking the medicine, take an 
additional dose.

Directions for use: 
Do not chew! Swallow with a small amount of water. 
Take the medicine with a meal or with a milky drink. 
Malarone Paediatric Tablets can be crushed for children who have difficulty 
swallowing the tablets. Crush just before taking. 

How can you contribute to the success of the treatment?
Make sure to wear protective clothing, use mosquito repellents, bednets, etc. 
Complete the full course of treatment as instructed by the physician. 
Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this 
medicine without consulting your physician.

Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be stored in 
a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning. 
If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the 
medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the 
package of the medicine with you. 
Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a physician! 
This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment, in another 
patient it may cause harm. Do not give this medicine to your relatives, 
neighbours or acquaintances.
Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time 
you take your medicine. Wear glasses if you need them.

Storage: Store below 30oC.
Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines 
may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the 
medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the 
medicine to you. Do not store different medications in the same package.

License numbers:
Malarone Tablets for Adults: 128-46-30733
Malarone Paediatric Tablets: 128-45-30732

Manufacturer: 
GlaxoSmithKline Inc., Mississauga, Canada.
Glaxo Wellcome S.A., Burgos, Spain.

License Holder and Importer: 
GlaxoSmithKline (Israel) Ltd., 25 Basel St., Petach Tikva.
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