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   ל ידוי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"פורמט עלון זה נקבע ע

========================================  
  1986-ו"התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 

  
  תרופה זו חייבת במרשם רופא

  
  :י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא 

  
   לילה®אקמול
  קפליות

  
  הרכב

 :כל קפליה מכילה
Paracetamol                500 mg 

Diphenhydramine HCl    25 mg 
  

  :מרכיבים בלתי פעילים
Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Hypromellose, Titanium  Dioxide, Propylene Glycol, FD&C 
Blue, FD&C Red, FD&C Yellow, Hydroxypropyl Methylcellulose, Silicon Dioxide, Stearic Acid, Magnesium 
Stearate.  

  .ג נתרן" מ0.59-0.88כל קפליה מכילה 
  

  קבוצה תרפויטית
Paracetamol-ים ומוריד חום משכך כאב.  

- Diphenhydramine משמש כמשרה שינה( אנטיהיסטאמין(.  
 

  פעילות רפואית
  .להורדת חום וכאבים המלווים בחוסר שינה

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

  . או מניקהאל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון
  .אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה

  או ) MAOIs(ת בו זמנית עם מעכבי מונואמינאוקסידאז /ך מטופל/ זו אם הינאין להשתמש בתרופה
  .MAOIs- יום לאחר סיום הטיפול ב14במשך 

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת 
  הטיפול

  ת או סבלת בעבר מליקוי בתיפקוד/אם הינך סובל

, )מחלת הנפילה(מאפילפסיה , מערכת השתן/הכליה, הכבד, )ן גלאוקומהכגו(עיניים , כלי דם/הלב, )כגון אסטמה(מערכת הנשימה 
או קשיים ) prostatic hypertrophy(בלוטת ערמונית מוגדלת  מ,הפרעה בבלוטת התריסמ, )חולשת שרירים חמורה(ממיאסתניה גרביס 

  .מאלכוהוליזם או מצהבת, במתן שתן
  

  ?איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך 
הפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות , וש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכבהשימ 

  ..המחייבת עירנות
   או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופהאין לשתות יינות

  
  אזהרות

 ,ניתן לתקופה ממושכת, כאשר ניתן במינון גבוה מהמומלץ: פרצטאמול עלול לגרום לנזק בכבד במקרים האלה
  .כשנוטלים תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד, שותים משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול

  .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא
   למניעת-אין ליטול תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להצטננות ללא התייעצות עם רופא או רוקח

  .הרעלה של פרצטאמול/מינון יתר
  .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש

  .או לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא/ ימים רצופים ו7  -אין להשתמש בתרופה זו במשך יותר מ
   ימים או באם החום נמשך יותר 10-אם הכאב נמשך יותר מ, עייםמשבויש להיוועץ ברופא אם נדודי השינה נמשכים יותר 

  . ימים3-מ
  

  תרופתיות-תגובות בין
  עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים , או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

 המשפיעות על מערכת העצבים תרופות:  מהקבוצות הבאותתרופותלגבי , תרופתיות במיוחד-יעילות הנובעים מתגובות בין-או אי
 אין - קסידזאומונואמין כולל מעכבי  (תרופות נגד דיכאון, תרופות נגד קרישת דם,)לשינה ונגד אפילפסיה, תרופות להרגעה: כגון(המרכזית 
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, ")מתי אין להשתמש בתכשיר"ראה . ול בהלהשתמש בתרופה זו ביחד עם מעכבי מונואמינאוקסדז או במשך שבועיים לאחר סיום הטיפ
הממריצים יצור אנזימים בכבד   תכשירים, או תרופות אחרות משככות כאבים)בשימוש ממושך(תכשירים נוגדי דלקת שאינם סטרואידים 

, )בה אחרותהקאה ובעיות קי, לטיפול בבחילה(ופראמיד או דומפרידון לטוכמ ,)לעויתות( או קרבמזפיןפניטואין ,ברביטורטיםכגון 
  ). לטיפול בשיגדון(פרובנציד , )כגון ריפמפיצין או כלורמפניקול(אנטיביוטיקות , )להפחתת יתר שומני הדם(כולסטיראמין 

  .אין לקחת תרופה זו ביחד עם תכשירים אחרים המכילים פראצטמול
  

  תופעות לוואי
  ,  טשטוש ראיה,נמנום, יובש בפה עות לוואי כגוןבנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפ

  .סחרחורת  אוקשיי נשימה, גירויים,  פריחה,אור השמשלרגישות העור , חוסר שליטה גופנית, כאבי בטן
  תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

  .י לרופא/פנה: התרגשות, שקט-אי, קושי בהטלת שתן
  !י לרופא מיד/י טיפול ופנה/הפסק): נדיר( חבורות או פיתוח דלקות ביתר קלות ,סימנים של שינויים במערכת הדם כגון דימומים

או הגפיים אשר עלולים לגרום /הגרון ו, הלשון, השפתיים, גרד או התנפחות של הפנים,  פריחהתגובות אלרגיות כגון, שינויים בקצב הלב
  !י לרופא מיד/י טיפול ופנה/הפסק): נדיר(לקשיי נשימה או בליעה 

  המחייבות התייחסות מיוחדת , עות לוואי הנובעות בדרך כלל ממינון יתרתופ
י /י הטיפול ופנה/הפסק): נדיר(כאב או רגישות בבטן העליונה  , הזעה מוגברת, נפיחות, כאבי בטן, אובדן תאבון, הקאה, בחילה, שילשול
  .לרופא

  
  עליך להתייעץ עם , ו אם חל שינוי בהרגשתך הכלליתא, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

  .הרופא מיד
  

  מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא 
  .שתי קפליות לפני השינה: 12על גיל ממבוגרים וילדים 

  . שנים12תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 
  

  אופן השימוש
  .לפני השינה עם מיםקפליות  הלבלוע! אין ללעוס

  .ניתן ליטול התרופה עם אוכל
  
  !י הרעלה /נעמ

  .או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו
  .ה איתךי אריזת התרופ/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

  ! ללא הוראה מפורשת מהרופאי להקאה/אל תגרום
  .היא עלולה להזיק, )ת(בחולה אחר; תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך

  .שכניך או מכריך,  תרופה זו לקרוביךי/אל תיתן
  י משקפיים אם הינך/הרכב. ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעםי התווית והמנה /בדוק! אין ליטול תרופות בחושך

  . להםה/זקוק
  

  החסנה
  .במקום קריר ויבשיש לשמור תרופה זו 
  נא לשים לב לתאריך התפוגה של . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, החסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! התכשיר 
  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

  
   00 30872 33 132  :ם התרופהרישו' מס

  
  יצרן

  מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע
  תקוה-פתח, 3190.ד.ת

  


