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

  .י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/ראק
  

  ל לילה'בייבי ג/ ל יום 'בייבי ג
  

26059      

 
 
 

  
 
 

  
  

  :ל יום'בייבי ג
 Benzocaine 7.5%כל שפופרת מכילה 

  :מרכיבים בלתי פעילים
Polyethylene Glycol 400, Polyethylene Glycol 3350, Glycerin, Flavor (Berry),Sorbitol non-crystallizing, Sodium Saccharin, Sorbic 
acid,  
, , FD&C Red#40. 

  :ל לילה'בייבי ג
 Benzocaine 10%כילה כל שפופרת מ

  :מרכיבים בלתי פעילים
Polyethylene Glycol 400, Polyethylene Glycol 3350, Glycerin, Flavor (Berry),  Sorbitol non-crystallizing, Sodium Saccharin, Sorbic 
acid,, FD&C Red#40. 
 

  .להקלה בכאבים הנובעים כתוצאה מצמיחת שיניים: פעילות רפואית
   ?ין להשתמש בתכשירמתי א
  .התרופה ממרכיבי לאחד רגישות ידועה אם להשתמש אין

 
:השתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפולאין ל  

  . חודשים4בתינוקות מתחת לגיל 
  :אזהרות

  .עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
, עליך לדווח לרופא המטפל, או אם סיימת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל: ין תרופתיותתגובות ב

הנובעים מתגובות בין תרופתיות, יעילות-כדי למנוע סיכונים או אי  
  בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי ,בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה: תופעות לוואי

יש ): נדיר (-) שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר(פריחה או דלקת מקומית , גירוי: ות המחייבות התייחסות מיוחדותתופע
  .להפסיק הטיפול ולפנות לרופא מייד

  .יש להפסיק את הטיפול ולפנות מייד לחדר מיון. נדיר מאד: כחלון, קשיי נשימה, סחרחורת, חולשה מיוחדת
עליך להיוועץ עם ,או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/ישבכל מקרה שבו הינך מרג

  .הרופא מיד
  :תופעות לוואי בילדים ותינוקות

  !ה/על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד
  .י לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו/ראה
  :מינון

  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  . פעמים ביום4עד , למריחה על החניכיים בעזרת אצבע נקיה

  .אין לעבור על המנה המומלצת
  . חודשים4תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל 

  .יש לפנות לרופא, אם לא חל שיפור במצב תוך שבוע
  .מיועדת לשימוש חיצוני בלבדתרופה זו ,  לא לבלוע:שים לב

  . למריחה על החניכיים בעזרת אצבע נקייה:אופן השימוש
  !י הרעלה/מנע

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

  !ללא הוראה מפורשת מהרופאאל תגרום להקאה 
  .ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעם יש לבדוק התווית והמנה !אין ליטול תרופות בחושך

  .ה להם/י משקפיים אם הינך זקוק/הרכב
  .במקום קריר: אחסנה

! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר. שמרות לתקופה מוגבלת בלבדתרופות נ, גם לפי תנאי האריזה ואחסנה המומלצים
  עליך להיוועץ ברוקח, בכל מקרה של ספק

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה. שסיפק לך את התרופה
  י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו"פורמט עלון זה נקבע ע

  : רישום התרופה' מס
  29203  02  108:ל יום'בייבי ג
  30332  84  123:ל לילה'בייבי ג
  .20692יקנעם , 531. ד.ת, מ"מדיברנדס בע:  יצרן


