
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

ראולין טבליות תוססות 200 מ"ג
Acetylcysteine 200 mg :כל טבליה תוססת מכילה

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

הרופא או אל הרוקח.
התרופה מיועדת למבוגרים ולילדים מעל גיל שנתיים.  -

מתחת לגיל שנתיים יש לפנות לרופא.  -
אין לבלוע את הטבליה. עליך לבלוע את התרופה בצורה נכונה - יש   -
להמיס טבליה זו טרם נטילתה בכוס מים קרים או חמים, ולשתות  

מיד לאחר המסתה. יש ליטול תרופה זו עם או אחרי אוכל.

למה מיועדת התרופה:   .1
מוריד צמיגות הליחה ומקל על הפרשתה בהפרעות של דרכי הנשימה.

קבוצה תרפויטית - מוריד צמיגות ליחה )מוקוליטים( 	•
שים לב: יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה 
זו לבין נטילת אנטיביוטיקה ממשפחת הטטרציקלינים )אין אזהרה זו 

חלה על דוקסיציקלין(.

לפני שימוש בתרופה   .2
אין להשתמש בתרופה אם:   

אם ידועה לך רגישות יתר לאחד ממרכיבי התרופה )ראה פרוט  	•
מפורט של המרכיבים הבלתי פעילים בהמשך( כולל רגישות יתר 

לאצטילציסטאין.
אל תשתמשי בתרופה אם הינך בהיריון או מיניקה. 	•

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה: 
אם הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת הנשימה 
)כגון אסטמה(, מערכת העיכול )כגון אולקוס(, כיח דמי, אין להשתמש 

בתרופה לפני התייעצות עם רוקח או רופא.
אם אתה לוקח או לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות   

ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. 
במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

תרופות נגד שיעול והצטננות 	•
אנטיביוטיקה 	•
ניטרוגליצרין 	•

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:   
התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים 

ללקטוז.

כיצד להשתמש בתרופה?  .3
המינון המקובל בדרך-כלל הוא:  	•

מינון מקובל במבוגרים וילדים מעל גיל 14 שנה:   
טבליה אחת, פעמיים עד שלוש פעמים ביום.  

מינון מקובל בילדים מגיל 6 שנים - 14 שנה:   
טבליה אחת, פעמיים ביום.  

מינון מקובל בילדים מגיל שנתיים עד 5 שנים:   
חצי טבליה, פעמיים עד שלוש פעמים ביום.  

אין לעבור על המנה המומלצת.  
צורת נטילה: אין לבלוע, יש להמיס טבליה זו טרם נטילתה בכוס  	•

מים קרים או חמים, ולשתות מיד לאחר המסתה.

שים לב: יש לחכות פרק זמן של שעתיים לפחות בין נטילת תרופה 
זו לבין נטילת אנטיביוטיקה ממשפחת הטטרציקלינים )אין אזהרה זו 

חלה על דוקסיציקלין(.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת;  	•

אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך  	•

נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש בראולין טבליות תוססות עלול לגרום 
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת 

תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
הפסק את הטיפול בתרופה ופנה מיד לרופא אם הנך מגלה תופעות 

לוואי כגון:
הפרעות בנשימה, כיח דמי וחום, כיח דמי, חום, גירוי בפה ובריאות, 

נזלת, פריחה בעור והקאות - הפסק את הטיפול ופנה לרופא מיד!
תופעות לוואי נוספות: בחילה, הקאה, נזלת, צרבת - תופעות אלו חולפות 

בדרך-כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת 

לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להיוועץ עם הרופא.

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור  	•
מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. 

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה )exp. date( המופיע על  	•
גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
אחסן באריזה מקורית בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C, במקום יבש. 	•

שים לב: לאחר פתיחה ראשונה של השפופרת יש להשתמש בתרופה  	•
עד שנתיים מיום הפתיחה, אולם בכל מקרה אין להשתמש לאחר 

תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה.

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium 99.00  mg
Lactose 75.00  mg
Cyclamate 17.70  mg
Saccharin 3.55  mg

חומרים בלתי פעילים:
Sodium Carbonate Anhydrous, Lactose Anhydrous, Mannitol, 
Flavour Lemon “AU Code 132”, Sodium Cyclamate, Saccharin 
Sodium, Sodium Citrate Dihydrate, Citric Acid Anhydrous, Sodium 
Hydrogen Carbonate
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: 30 טבליות לבנות בתוך  

שפופרת קשיחה. שפופרת ארוזה בקרטון חיצוני.
בעל הרישום וכתובתו: פארמלוג'יק בע"מ, ת.ד. 3838, פתח-תקוה 

.49130
שם היצרן וכתובתו: הוכלנד פרמה, וולפראטסהאוסן, גרמניה. 

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: דצמבר 2012.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 

127-37-3062600
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף 

זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
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PATIENT LEAFLET IN ACCORDANCE WITH THE  
PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed without a doctor’s prescription

Reolin Effervescent Tablets 200 mg
Each effervescent tablet contains: Acetylcysteine 200 mg
Carefully read the leaflet in its entirety before using the medicine. 
This leaflet contains concise information about the medicine. If you 
have further questions, refer to the doctor or pharmacist.
- The medicine is intended for adults and children above two years 

of age. 
- Below 2 years of age refer to the doctor.
- Do not swallow the tablet. The medicine should be swallowed 

in the correct manner - before taking the tablet, dissolve it in a 
glass of cold or warm water, and drink it as soon as it dissolves. 
Take this medicine with or after food.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR:
Reduces the viscosity of sputum and eases its excretion in 
respiratory tract disorders.
•	Therapeutic group - sputum viscosity reducer (mucolytics)
Attention: Wait a period of at least 2 hours between taking this 
medicine and taking tetracycline antibiotics (this warning does not 
apply to doxycycline). 
2. BEFORE USING THE MEDICINE

 Do not use the medicine if:
•	 If	you	are	aware	of	hypersensitivity	to	any	of	the	medicine’s	

ingredients (see a detailed list of the inactive ingredients below) 
including hypersensitivity to acetylcysteine.

•	Do not use the medicine if you are pregnant or breastfeeding.

Special warnings regarding use of the medicine:
If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired 
function of: the respiratory system (e.g.: asthma), the gastrointestinal 
system (e.g.: ulcer), bloody sputum, do not use the medicine before 
consulting the pharmacist or doctor.
 If you are taking, or have recently taken, other medicines, 
including non-prescription medicines and nutritional 
supplements, tell the doctor or pharmacist.

You should especially tell the doctor or pharmacist if you are 
taking:
•	 cough	or	cold	medicines
•	 antibiotics
•	 nitroglycerine
 Important information about some of the ingredients of the 
medicine:

The preparation contains lactose and may cause allergy in people 
who are sensitive to lactose.
3. HOW SHOULD THE MEDICINE BE USED?
•	 The	generally	accepted	dosage	is:
 Accepted dosage in adults and children above 14 years of age:
 One tablet, 2-3 times a day.
 Accepted dosage in children from 6 to 14 years of age:
 One tablet, twice a day.
 Accepted dosage in children from 2 to 5 years of age:
 Half a tablet, 2-3 times a day.
 Do not exceed the recommended dose.
•	 Administration	manner:	Do	not	swallow,	dissolve	this	tablet	in	a	

glass of cold or warm water before taking it and drink it as soon 
as it is dissolved.

Attention: Wait a period of at least 2 hours between taking this 
medicine and taking tetracycline antibiotics (this warning does not 
apply to doxycycline).
•	 If you forget to take this medicine at its specified time, take 

a dose as soon as you remember; under no circumstances, 
however, should two doses be taken together!

•	 Do	not	take	medicines	in	the	dark!	Check	the	label	and	the	dose	
each time you take medicine. Wear glasses if you need them.

4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Reolin Effervescent Tablets may cause 
side effects in some users. Do not be alarmed when reading the 
list of side effects. You may not get any of them.
Stop treatment with the medicine and refer to the doctor immediately 
if you notice side effects such as: 
Breathing disturbances, bloody sputum and fever, bloody sputum, 
fever, irritation in the mouth and lungs, runny nose, skin rash and 
vomiting - stop treatment and refer to the doctor immediately! 
Additional side effects: nausea, vomiting, runny nose, heartburn – 
these side effects generally disappear within a short time after the 
adaptation period to the preparation.
If any of the side effects worsens, or if you experience side effects 
not mentioned in the leaflet, consult the doctor.
5. HOW TO STORE THE MEDICINE?
•	 Avoid	poisoning!	This	medicine	and	any	other	medicine	must	be	

kept in a safe place out of the reach of children and/or infants to 
avoid poisoning. Do not induce vomiting unless clearly indicated 
by the doctor.

•	 Do	not	use	the	medicine	after	the	expiry	date	(exp.	date)	that	
appears on the package. The expiry date refers to the last day 
of that month. 

•	 Store	in	the	original	package	at	a	temperature	below	25°C,	in	a	
dry place.

•	Attention: After first opening the tube the medicine should be used 
for up to two years from the day of opening. In any case, however, 
do not use after the expiry date that appears on the package.

6. FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredient, the medicine also contains:
Sodium 99.00 mg
Lactose 75.00 mg
Cyclamate 17.70 mg 
Saccharin  3.55 mg
Inactive ingredients:
Sodium Carbonate Anhydrous, Lactose Anhydrous, Mannitol, 
Flavour Lemon “AU Code 132”, Sodium Cyclamate, Saccharin 
Sodium, Sodium Citrate Dihydrate, Citric Acid Anhydrous, Sodium 
Hydrogen Carbonate, 
What the medicine looks like and contents of the pack: 30 white 
tablets in a hard tube. The tube is packed in an outer carton. 
License holder and address: Pharmalogic Ltd., P.O.B 3838, 
Petah-Tikva 49130. 
Manufacturer and address: Hochland Pharma, Wolfratshausen, 
Germany. 
This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health 
in December 2012.
Drug Registration No. in the National Drug Registry of the Ministry 
of Health: 127-37-3062600




