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דסלורטדין-תרימה טבליות
החומר הפעיל :כל טבליה מכילה :דסלורטדין  5מ"ג Desloratadine

חומרים לא פעילים :ראה סעיף " 6מידע נוסף".
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.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך .אל תעביר אותה לאחרים .היא עלולה להזיק להם אפילו
אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה לשלך.

 .1למה מיועדת התרופה?
תרופה זו מיועדת להקלת תסמיני נזלת אלרגית ותסמיני סרפדת (אורטיקריה).
קבוצה תרפויטית:
אנטיהיסטמינים ,מסוג  H1אנטגוניסט.

 .2לפני שימוש בתרופה
אין להשתמש בתכשיר:
• אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או ללורטידין.
• בילדים מתחת לגיל  12שנים.
אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה:
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם:
• הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכליה.
• הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ,עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת
התרופה.
אם אתה לוקח תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון ,או אם גמרת זה
עתה טיפול בתרופה אחרת ,ספר על כך לרופא או לרוקח כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות
הנובעים מתגובות בין תרופתיות.
דסלורטדין-תרימה ומזון
ניתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון.
הריון והנקה
לא מומלץ להשתמש בתכשיר אם הנך בהריון או מיניקה .יש להיוועץ ברופא לפני השימוש.
נהיגה והפעלת מכונות
לעיתים נדירות שימוש בתכשיר עלול לגרום לתחושת נמנום שעלולה להשפיע על יכולת
הנהיגה והשימוש במכונות.

 .3כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.
אם אינך בטוח באשר לאופן השימוש ,עליך להתייעץ עם הרופא או הרוקח.
המינון המקובל למבוגרים :טבליה אחת פעם ביום.
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל  12שנים.
• אין ללעוס! לבלוע התרופה עם או ללא אוכל ,עם מים.
משך הטיפול:
רופאך יחליט מהו סוג הנזלת האלרגית ממנה הנך סובל ויחליט למשך כמה זמן עליך ליטול
דסלורטדין-תרימה.
 אם הנזלת האלרגית שלך מופיעה לתקופות (תסמינים המופיעים למשך פחות מ 4 -ימיםבשבוע או למשך פחות מ 4 -שבועות) ,הרופא שלך ימליץ לך על תכנית טיפול התלויה
בהערכת ההיסטוריה של מחלתך.
 אם הנזלת האלרגית שלך מתמדת (תסמינים המופיעים למשך  4ימים או יותר בשבועולמשך יותר מ 4 -שבועות) ,ייתכן והרופא שלך ימליץ לך על טיפול למשך תקופה ארוכה
יותר.
עבור סרפדת ( ,)Urticariaמשך הטיפול ישתנה ממטופל למטופל ולכן יש לעקוב אחר
הוראות הרופא.
אם שכחת ליטול תרופה זו במועד :יש ליטול מנה מיד כשנזכרת; אך בשום אופן אין
ליטול שתי מנות ביחד!
• אם בטעות נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד לרופא או לחדר
מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

 .4תופעות לוואי
כמו לכל תרופה ,השימוש בדסלורטדין-תרימה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי .ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
תופעות הלוואי המופיעות לעיתים קרובות:
 כאב ראש יובש בפה עייפותתופעות לוואי נדירות מאוד ,אם מופיעות יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא:
 תגובה אלרגית חמורה (קושי בנשימה ,צפצופים ,גירוד ,נפיחות ,פריחה) קצב לב מואץ ותחושת דופק מהיר כאב בטן ,קיבה עצבנית בחילה ,הקאה שלשול סחרחורת הרגשת נמנום קושי להירדם כאבי שרירים הזיות התכווצויות חוסר מנוחה בצרוף תנועת גוף מוגברת צהבת (בחילות ,הצהבת העיניים או העור) ערכים בלתי תקינים של תפקודי כבדאם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון,
עליך להתייעץ עם הרופא.

 .5איך לאחסן את התרופה?

• אחסן במקום יבש בטמפרטורה הנמוכה מ.25°C -
• 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. dateהמופיע על גבי האריזה .תאריך
התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

 .6מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם חומרים בלתי פעילים:

Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate anhydrous, magnesium stearate,
HPMC, titanium dioxide, polyethylene glycol, FD&C blue No.1 aluminium lake.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?
טבליה עגולה ,מצופה ,בצבע תכלת.
למוצר שני גדלי אריזה 15 :או  30טבליות.
• יצרן ובעל הרישום :תרימה תוצרי רפואה ישראליים מעברות בע"מ ,מעברות ,4023000
ישראל.
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בחודש :יוני .2013
מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות149.99.33681.00 :
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת
לשני המינים.
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עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986 -
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך ,אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא
או הרוקח.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה .הרכב משקפיים
אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא או ברוקח.
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PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE
PHARMACISTS’ REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed with a doctor’s prescription only

Desloratadine-Trima Tablets
The active ingredient: Each tablet contains: Desloratadine 5 mg.
Inactive ingredients: See section 6 “Further Information”.
Read this leaflet carefully 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.
This medicine has been prescribed for the treatment of your ailment. Do not pass it on
to others. It may harm them even if it seems to you that their medical condition is similar
to yours.
1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?
This medicine is intended to relieve symptoms of allergic rhinitis and symptoms associated
with urticaria.
Therapeutic group:
H1 antagonist-type, antihistamines.
2. BEFORE USING THE MEDICINE
Do not use the preparation:
• If you have a known sensitivity to any of the medicine’s ingredients or to loratadine.
• In children under 12 years of age.
Special warnings regarding use of the medicine:
Do not use this medicine without consulting the doctor before commencing
treatment if:
• You suffer, or have suffered in the past, from impaired kidney function.
• You are sensitive to any food or medicine, inform the doctor before taking this
medicine.
If you are taking other medicines, including non-prescription medicines and nutritional
supplements, or if you have recently completed treatment with another medicine, inform
the doctor or pharmacist to prevent risks and inefficacy arising from drug interactions.
Desloratadine-Trima and food
The medicine can be taken with or without food.
Pregnancy and breastfeeding
It is not recommended to use this preparation if you are pregnant or breastfeeding. Consult
the doctor before use.
Driving and using machines
In rare cases, use of this preparation may cause drowsiness that may affect ability to
drive and use machines.
3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?
Always use according to the doctor's instructions.
If you are not sure about how to use, consult the doctor or pharmacist.
Recommended dosage for adults: One tablet, once a day.
This medicine is not intended for children and adolescents under 12 years of age.
• Do not chew! Swallow the medicine with or without food, with water.
Duration of treatment:
Your doctor will determine what type of allergic rhinitis you are suffering from and will
determine how long you should take Desloratadine-Trima.
- If your allergic rhinitis is intermittent (symptoms which occur for less than 4 days a
week or for less than 4 weeks), your doctor will recommend a treatment schedule that
depends on an evaluation of the history of your disease.
- If your allergic rhinitis is persistent (symptoms which occur for 4 or more days a week
and for more than 4 weeks), your doctor may recommend a longer treatment period.
For urticaria, the duration of treatment will differ from patient to patient; therefore, follow
the doctor's instructions.

• If you accidentally took an overdose or if a child has accidentally swallowed the medicine,
immediately refer to a doctor or proceed to a hospital emergency room and bring the
package of this medicine with you.
How can you contribute to the success of this treatment?
Adhere to the treatment as recommended by the doctor.
Even if there is an improvement in your health, do not stop treatment with this medicine
without consulting the doctor or pharmacist.
Do not take medicines in the dark! Check the label and dose each time you take medicine.
Wear glasses if you need them.
If you have further questions regarding use of this medicine, consult the doctor or
pharmacist.
4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Desloratadine-Trima may cause side effects in some users.
Do not be alarmed when reading the list of side effects. You may not suffer from any of
them.
Side effects which occur frequently:
- Headache
- Dry mouth
- Fatigue
Very rare side effects; if they occur, stop treatment and refer to a doctor:
- Severe allergic reaction (difficulty breathing, wheezing, itching, swelling, rash)
- Increased heart rate and sensation of rapid pulse
- Abdominal pain, upset stomach
- Nausea, vomiting
- Diarrhea
- Dizziness
- Feeling drowsy
- Difficulty falling asleep
- Muscle pain
- Hallucinations
- Convulsions
- Restlessness with increased body movement
- Jaundice (nausea, yellowing of the eyes or skin)
- Abnormal liver function values
If one of the side effects worsens, or if you suffer from a side effect not mentioned in the
leaflet, consult with the doctor.
5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?
• Store in a dry place at a temperature below 25°C.
• 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 explicitly instructed to do so by the doctor.
Do not use this medicine after the expiry date (exp. date) that appears on the package.
The expiry date refers to the last day of that month.
6. FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredient, the medicine also contains inactive ingredients:
Microcrystalline cellulose, calcium hydrogen phosphate anhydrous, magnesium stearate,
HPMC, titanium dioxide, polyethylene glycol, FD&C blue No. 1 aluminium lake.
How does the medicine look like and what are the contents of the package?
A round, film-coated, light-blue tablet.
The product is available in two package sizes: 15 or 30 tablets.
• Manufacturer and license holder: Trima Israel Pharmaceutical Products Maabarot Ltd.,
Maabarot 4023000, Israel.
This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in June 2013.
Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of
Health: 149.99.33681.00
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If you forgt to take this medicine at the designated time: take a dose as soon as you
remembered; but never take two doses together!
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