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 9861 -ו"התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
 
 

 ® סולבקס     
  אליקסיר

 
 

 ® סולבקס
 

 טבליות
 
 
 

 ®סולבקס    ®סולבקס
 טבליות     אליקסיר

 
 הרכב

 :כל טבליה מכילה   :ל מכילים" מ5כל 
Bromhexine HCl    4 mg  Bromhexine HCl    8 mg 

 
 

 ."מידע נוסף" - 6סעיף ראה  בתכשיר החומרים הבלתי פעיליםלרשימת 
 

אם יש .  עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
 .פנה אל הרופא או אל הרוקח, לך שאלות נוספות

 
היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה . אל תעביר אותה לאחרים. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך

 . דומהצבם הרפואיי מלך כ
 

 . לגיל שנתיים ללא המלצת רופאלתינוקות מתחתמומלצת תרופה זו אינה 
 
 

 ?למה מיועדת התרופה .1
התרופה מיועדת להקלה על הוצאת הכיח בזמן שיעול במצבים בהם ישנה  .מפחית צמיגות הליחה והכיח

 הצטברות ליחה בדרכי הנשימה 
 

 :קבוצה תרפויטית
 .חה והכיחמפחיתי צמיגות הלי

 
 
 לפני השימוש בתרופה. 2
 

 :אין להשתמש בתכשיר אם
 
 

 אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה
 
 

 תכשירש בואזהרות מיוחדות הנוגעות בשימ
 :  ספר לרופא אםתכשירני הטיפול בלפ

  ת בכבד או או מבעיו,)כגון אולקוס(הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד מערכת העיכול
 בכליה

 עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי. 
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 דלקת כרונית , אסתמה, אם הנך סובל משיעול עקשני או כרוני כדוגמת השיעול המתלווה לעישון

ועץ ברופא לפני עליך להיו, או שיעול המלווה בעודף ליחה, (emphysema)נפחת  , של הסימפונות
 . נטילת התרופה

 אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. 
 אין לתת תכשיר זה לחולים הסובלים מבעיות תורשתיות נדירות . טבליות סולבקס מכילות לקטוז

בתהליך ליקוי  (galactosemiaכגון מחלת ) מרכיב בתוך הלקטוז(של חוסר סבילות לגלקטוז 
 ).הפיכת הגלקטוז לגלוקוז

  המינון המקסימלי המותר ביום של סורביטול , ל" מ5 גרם סורביטול בכל 2סולבקס אליקסיר מכיל
 . גרם25לחולי סוכרת הינו 

 
ספר , תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, או אם לקחת לאחרונה, אם אתה לוקח 

    .על כך לרופא או לרוקח
 

 והנקהיון הר
 . או מניקהם נטילת התרופה אם הינך בהיריוןעלייך להיוועץ ברופא טר

 
 שימוש בילדים
  לגיל שנתיים ללא המלצת רופא לתינוקות מתחתמומלצת תרופה זו אינה 

 
 נהיגה ושימוש במכונות

קרבת יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים ב. השימוש באליקסיר עלול לפגום בעירנות בילדים
 הכביש וכדומה

 
 
 ?כיצד תשתמש בתרופה. 3
 
 .עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.: ב.נ
 

 .יש ליטול התרופה עם או אחרי ארוחה
 

 :המינון המקובל הוא
 

 :טבליות
  פעמים ביום3,  טבליה1   :   שנים12מבוגרים וילדים מעל 

  פעמים ביום3, טבליה½    : שנים12-6ילדים 
 

 .לבלוע את התרופה עם מים! בקו החצייה את הטבליותניתן לחצות .  או לכתושללעוסאין 
 
 

 :אליקסיר
  פעמים ביום3, ל" מ10   :   שנים12מבוגרים וילדים מעל 

  פעמים ביום3, ל" מ5   : שנים12-6ילדים 
  פעמים ביום3ל " מ2.5    : שנים6-2ילדים 

 
 3ל " מ20או ,  פעמים ביום3,  טבליות2להגדיל את המינון עד ל  בשבוע הראשון של הטיפול ניתן -מבוגרים 

 פעמים ביום 
 ).עבור האלקסיר(
 

 .המצורפתמדידה ה פית בכת האליקסיריש להקפיד על מדידת מנ
 

 אין לעבור על המנה המומלצת
 

יש לפנות מיד לרופא או לחדר  או בטעות הילד שאף מן התרופה ,מן התרופה בטעות מנת יתר אם נטלת
 .מיון של בית חולים ולהביא את אריזת התרופה
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 אם שכחת ליטול את התרופה

קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ . אין ליטול מנה כפולה, אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש
 ברופא

 
 ?כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול

הרכב משקפיים אם הינך . וית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופהבדוק התו! אין ליטול תרופות בחושך
 .זקוק להם

 
 
 תופעות לוואי .4
 

אל תיבהל למקרא . עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים תכשיר זההשימוש ב, כמו לכל תרופה
 :יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. רשימת תופעות הלוואי

 

 
 .עליה זמנית באנזימי הכבד, הזעה, סחרחורת, כאב ראש, יבה ובמעיבק אי נוחות, הקאה, בחילה, שלשול

 
  :הפסק השימוש בתרופה ופנה לרופא באופן מיידי אם

 תגובה אלרגית , עווית הסימפונות, פריחה מגרדת בעור, מתפתחת תגובות אלרגיות כולל פריחה
ם לקשיי נשימה או העלולה לגרו, או הגרון/הלשון ו, השפתיים, הפה, המלווה בהתנפחות הפנים

 )  גובה אלרגית חריפהת(אנפילקסיס , )אנגיואדמה(בליעה  
 בעיניים, או הופעת שלפוחיות קשות עם דימום בשפתיים, מופיעים פצעים חדשים בעור או ברירית ,

 באף או באיברי המין, בפה
 
 

עליך , וןאו כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעל, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה
 .להתייעץ עם הרופא

 
 
 איך לאחסן את התרופה. 5
 

 תינוקותאו / ידם של ילדים וגתרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להיש! מנע הרעלה
 .ת מהרופאשאל תגרום להקאה ללא הוראה מפור. ועל ידי כך תמנע הרעלה

 
תאריך התפוגה . המופיע על גבי האריזה) Expiry date(אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 

 .מתייחס ליום האחרון של אותו חודש
 

 סולבקס אליקסיר
 .C-25° מתחת ליש לשמור את האליקסיר במקום חשוך

 
 סולבקס טבליות

 .C25°- מתחת לויבשחשוך יש לשמור את הטבליות במקום 

 
 
 מידע נוסף. 6
 

 :נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם
 

 :ראליקסי
Sorbitol solution, glycerol, alcohol, sodium carboxymethylcellulose, benzoic acid, aroma 
502658T artificial, tartaric acid, purified water.  
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 .ג אלכוהול" מ150ל מכילים " מ5כל 
 .ג נתרן" מ0.95 – 0.65 ל מכילים" מ5כל 

 
 :טבליות

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, starch, magnesium stearate, silicon 
dioxide, color D&C yellow No.10. 

 
 .ג לקטוז" מ85כל טבליה מכילה 

 
 

 כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
 סולבקס אליקסיר

 מעט צמיגה ומעט מבריקה, שקופהתמיסה 
 

 סולבקס טבליות
  בצד השניה לארבע חלקים בצד אחד וחלקהקו חצייעגולה עם ושטוחה צהובה טבליה 

 
 

 בעל הרישום
 מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע

 תקוה-פתח, 3190ד "ת
 

 שם היצרן וכתובתו
 מ"בע תעשיות פרמצבטיות בעט
 תקוה-פתח, 3190ד "ת
 
 

 .. 17.4.2013 ב י משרד הבריאות"עלון זה נבדק ואושר ע
 

 :רד הבריאות רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשימספר
 

 00 27023 35 057: אליקסירסולבקס 
 01 22688 72 063  : טבליותסולבקס 

 
 
 
 
 

 .התרופה מיועדת לבני שני המינים, על אף זאת. עלון זה נוסח בלשון זכר, לשם הפשטות ולהקלת הקריאה
 
 
 


