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

אסטו 10, אסטו 20
טבליות מצופות

תרופה זו חייבת במרשם רופא 
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה 

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידו ביוני 2011
הרכב: 

 Escitalopram (as oxalate) 10 mg :אסטו 10: כל טבליה מצופה מכילה
ובנוסף מכילה 50.2 מ"ג של לקטוז.

Escitalopram (as oxalate) 20 mg :אסטו 20: כל טבליה מצופה מכילה
ובנוסף מכילה 100.4 מ"ג של לקטוז.

Microcrystalline Cellulose; Lactose; Talc; Croscarmellose Sodium;   :מרכיבים בלתי פעילים
Colloidal Silicon Dioxide; Magnesium Stearate; Opadry 

.(SSRIs) קבוצה תרפויטית: תרופה מקבוצת מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין סלקטיביים
פעילות רפואית: טיפול בדיכאון. טיפול בהפרעות פאניקה. טיפול בחרדה כללית. טיפול בחרדה 

חברתית.
מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון או מיניקה אלא אם כן התייעצת עם הרופא שלך ודנת עמו 
בסיכון לעומת התועלת בלקיחת תרופה זו. שימוש בתרופות השייכות לקבוצה זו )נוגדי דיכאון( עלול 
להשפיע על מצבו הכללי של תינוקך. אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה. אין 
להשתמש בתרופה זו בו-זמנית עם שימוש במעכבי MAO כמו: ניאלאמיד, איזוקרבוקסאזיד, איפרוניאזיד, 
פנלזין, טרנילציפרומין. יש לחכות 14 ימים לאחר לקיחת תרופות אלו לפני תחילת השימוש באסטו. 
יש לחכות 7 ימים לאחר לקיחת אסטו לפני תחילת הטיפול בתרופות אלו. ודאי כי המיילדת ו/או 
הרופא יודעים כי את נוטלת אסטו. כאשר נוטלים תרופות מסוג מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין 
סלקטיביים בזמן הריון ובייחוד במהלך 3 חודשים אחרונים של ההריון, עולה הסיכון להופעת מצב 
חמור בתינוקות הנקרא יתר לחץ דם ריאתי ממושך של היילוד (PPHN), הגורם לתינוק לנשום מהר 
יותר ולהיראות כחול. תסמינים אלו מופיעים בדרך-כלל במהלך 24 השעות הראשונות לאחר הלידה. 

במידה ותסמינים אלו מופיעים בתינוקך, עליך לפנות מיידית למיילדת ו/או לרופא. 
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול: 

אם הינך בהריון או מיניקה. אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הכבד, הכליה/מערכת 
השתן, מערכת הדם )כגון קרישה וכו'(, ממחלות לב כליליות, סוכרת, אפילפסיה, מאניה-דיפרסיה, אם 
יש לך רמות נמוכות של סודיום )נתרן( בדם. אם הינך מטופל/ת ב- ECT )טיפול בנזעי חשמל( או 

הינך מתחת לגיל 18. 
איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך:

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ועל כן מחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות 
מסוכנות ובכל פעילות המחייבת עירנות. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים 

בקרבת הכביש וכדומה.
אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה. 

לעיתים הסימפטומים של דיכאון ושל הפרעות פאניקה עלולים לכלול מחשבות על התאבדות או פגיעה 
עצמית. קיימת האפשרות שסימפטומים אלו יימשכו ואף יחריפו עד שההשפעה האנטי דיכאונית המלאה 
של התכשיר תורגש. קיים יותר סיכוי לתרחיש זה במבוגרים צעירים, מתחת לגיל 25, שלא השתמשו 

בעבר בתרופות נוגדות דיכאון )ראה/י גם סעיף "אזהרות"(. 
אזהרות: שימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18: תרופה זו אינה מיועדת בדרך-כלל לשימוש 
בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18. בילדים, מתבגרים ובמבוגרים צעירים עד גיל 25 אשר לקחו תרופות 
נוגדות דיכאון, נצפתה עלייה בתופעות לוואי כגון ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדניות ועוינות )במיוחד 
תוקפנות, התנהגות מרדנית וזעם(. למרות זאת הרופא יכול לרשום תרופה זו למטופלים מתחת לגיל 
25 אם הוא סבור שהדבר לטובתם. אם הרופא רשם את התרופה למטופל מתחת לגיל 25 ואת/ה 
מעוניין/ת לדון בכך - פנה/י שנית לרופא. עליך לדווח לרופא אם הופיעו חלק מתופעות הלוואי שפורטו 
או שהן הוחמרו. אין נתונים לגבי השפעות ארוכות טווח מהיבט הבטיחות ביחס לגדילה והתפתחות, 
התבגרות, התנהגות קוגניטיבית והתפתחות התנהגותית בקבוצת גיל זו. סיכון אובדני הקשור בהפרעות 
פסיכיאטריות: מחשבות אובדניות שכיחות בהפרעות פסיכיאטריות, במיוחד במטופלים הסובלים מדיכאון 
לעתים קרובות, הן נמשכות עד שההשפעה נוגדת הדיכאון של התרופה מורגשת. מומלץ כי המטופלים 
ובני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים התנהגותיים כגון: הגברת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות 
וכדומה. במידה וחלו שינויים כאלה יש לפנות מיידית לרופא. יש להקפיד הקפדה יתרה על המלצה זאת 

במטופלים צעירים בגילאים 18-25. הסיכוי להופעת מחשבות כאלו גבוה יותר אם:
אם היו לך בעבר מחשבות אובדניות או מחשבות על פגיעה עצמית.  -

אם את/ה מבוגר/ת צעיר/ה, מתחת לגיל 25. מידע ממחקרים קליניים מראה כי קיים סיכון מוגבר   -
להתנהגות אובדנית בקרב מבוגרים מתחת לגיל 25 במצב פסיכיאטרי שטופלו בנוגדי דיכאון.

שתף/י את משפחתך והמטפלים שלך בהרגשתך זו ופנה/י לרופא שלך במקרים שהסימנים מחמירים.
אירועים של מאניה - חלק מחולי מאניה-דפרסיה עלולים להיכנס למצב של מאניה. מצב זה מאופיין על-ידי 

שינוי רעיונות מהיר, עליזות מוגזמת ופעילות פיזית מוגברת, במקרים אלו חשוב לפנות לרופא.
הפרעות פאניקה - חולים הנוטים להתקפי פאניקה עלולים לחוות זמנית, הגברה של החרדה לאחר 
התחלת הטיפול. תופעה זו תיעלם במהלך השבוע הראשון והשני של הטיפול. לפיכך, במקרים של 
הפרעות פאניקה מומלץ להתחיל במינון נמוך. יש להיוועץ ברופא באשר לכך. אם הינך מטופלת בתכשיר 

ומתכננת הריון או שהינך בהריון, אל תפסיקי את הטיפול על דעת עצמך אלא התייעצי עם הרופא.
תרופה זו מכילה לקטוז העלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז. 

אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.
תגובות בין-תרופתיות: אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם סיימת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, 
כולל תרופות ללא מרשם או תוספי תזונה, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות 
הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: אספירין, תרופות מקבוצת 
NSAID, תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית )כגון: תרופות להרגעה, לשינה, לפרקינסון, 
לאפילפסיה, לטיפול בסכיזופרניה ובפסיכוזות(, תרופות נגד קרישת דם, תרופות נגד דיכאון, תרופות 
לטיפול בלב כגון מטופרולול, ליתיום )לטיפול בהפרעת מאניה-דיפרסיה(, מוקלובמיד, סלג'ילין )לטיפול 
בפרקינסון(, תרופות צמחיות המכילות St. John’s Wort, תכשירים המכילים טריפטנים כגון: תרופות 
למיגרנה, טרמדול )לכאבים(, טריפטופן )חומצה אמינית המופיעה במזונות, תמיסות עירוי להזנה ותוספי 
מזון(. פימוזיד, לינזוליד, סימטידין או אומפרזול )לאולקוס(, טיקלופידין )למניעת שבץ(, מפלוקווין )למלריה(. 
תרופות מסוג אנטגוניסטים לדופאמין: תרופות נוגדות דיכאון מקבוצת SNRI ו- SSRI עלולות לגרום 
לסינדרום סרוטונין )נדיר( הכולל תסמינים כגון: עצבנות, חוסר שקט, בלבול, הזעה, חום גבוה, רפלקסים 
מוגברים, עוויתות שרירים, רעידות, עלייה בקצב הלב )ראה/י "תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת"(. 
הסינדרום עלול להתרחש בשכיחות גבוהה יותר אם הינך נוטל/ת בו-זמנית תרופות נוספות המשפיעות 

על מערכת העצבים )ראה/י לעיל(. יש לדווח לרופא על כל תרופה נוספת שהינך נוטל/ת. 
תופעות לוואי: בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי, 
כגון: עצירות, שלשול, בחילה, גודש באף, סינוסיטיס )אף סתום או נזלת(, יובש בפה, שינויים בתיאבון, 
סחרחורות, קושי בהירדמות, נמנום, חלומות בלתי רגילים, הזעה מוגברת, כאבי מפרקים ושרירים, רעד, 

עייפות. תופעות אלו חולפות בדרך-כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר.
תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת: הרגשת עצבנות ובלבול, חוסר שקט, חרדה, בעיות 
בתפקוד המיני, ירידה ברמות נתרן בדם )המאופיינת בכאב ראש, בחילה, חולשה, עוויתות שרירים ו/או 
קושי בריכוז( )נדיר(: פנה/י לרופא. סימני מאניה, הזיות, התקפי פאניקה, חום גבוה, התכווצויות שרירים 
)נדיר(: פנה לרופא מיד! דימומים - כולל דימומים ממערכת העיכול והתפתחות חבורות ביתר קלות 
)נדיר(: פנה/י לרופא מיד! נפיחות של הלשון, השפתיים, הפנים או אם יש לך קשיי נשימה או בליעה 
)נדיר(: הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא מיד. הפרשת חלב בלתי רגילה, קשיים במתן שתן, התכווצויות, 
פרכוסים, הצהבת העור והעיניים )נדיר(: פנה/י לרופא מיד! סינדרום סרוטונין )הכולל תסמינים כגון: 
עצבנות, חוסר שקט, בלבול, הזעה, חום גבוה, רפלקסים מוגברים, עוויתות שרירים, רעידות, עלייה בקצב 
הלב - ראה/י "אזהרות"( )נדיר(: פנה/י לרופא מיד! בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא 

צוינו בעלון זה, או אם חל שינויי בהרגשתך הכללית, עליך להתייעץ עם הרופא מיד.
מינון: מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה המומלצת. 

תרופה זאת אינה מיועדת בדרך-כלל לילדים ותינוקות. 
יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל. אם שכחת ליטול תרופה 

זו בזמן קצוב יש ליטול את המנה הבאה בזמן המתאים, אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!
אופן השימוש: אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מעט מים. ניתן ליטול את התרופה עם או בלי אוכל. 

במידת הצורך ניתן לחצות או לכתוש את הטבליה לשימוש מיידי.
כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול? 

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על-ידי הרופא. ייתכן ויחלפו מספר שבועות בטרם תרגיש/י שיפור 
בהרגשתך. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה באופן פתאומי ללא 
התייעצות עם רופא. אין לשנות את המינון מבלי להיוועץ ברופא. כאשר מסתיימת תקופת הטיפול 
בתכשיר, מומלץ כי תתבצע ירידה הדרגתית, לאורך מספר שבועות, במינון התרופה. הפסקה פתאומית 

של שימוש בתכשיר עלולה להביא לתסמיני גמילה. 
 מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים
ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י 
מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא/י אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת 
מרופא! תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק. אל תיתן/י תרופה זו 
לקרוביך, שכניך או מכריך. אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך 

נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.
אחסנה: בטמפרטורת החדר, מתחת ל- 25°C. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות 
נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, 

עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.
מס' רישום התרופה: אסטו 10: 141-60-31712-00  אסטו 20: 141-61-31970-00

יצרן: תרימה בע"מ, קיבוץ מעברות, עבור אוניפארם בע"מ, ת.ד. 21429 ת"א
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PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH 
THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) - 1986

ESTO 10, ESTO 20
Film-coated tablets 
The dispensing of this medicine requires a doctor's prescription
Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine
The format of this leaflet was determined by the Ministry of Health and its content was checked 
and approved by it in June 2011
Composition:
Esto 10: Each film-coated tablet contains: Escitalopram (as oxalate) 10 mg 
Also contains 50.2 mg of lactose.
Esto 20: Each film-coated tablet contains: Escitalopram (as oxalate) 20 mg
Also contains 100.4 mg of lactose.
Inactive ingredients: Microcrystalline Cellulose; Lactose; Talc; Croscarmellose Sodium; Colloidal Silicon 
Dioxide; Magnesium Stearate; Opadry
Therapeutic group: Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs).
Therapeutic activity: Treatment of depression. Treatment of panic disorders. Treatment of general 
anxiety. Treatment of social anxiety.
When should the preparation not be used?
Do not use this medicine if you are pregnant or breastfeeding unless you have consulted your doctor 
and discussed the risk versus the benefit of taking this medicine. Use of medicines belonging to this 
group (antidepressants) may affect the general condition of your baby. Do not use this medicine if 
you are sensitive to any of its ingredients. Do not use this medicine concomitantly with MAOIs such 
as: nialamide, isocarboxazid, iproniazid, phenelzine, tranylcypromine. You should wait 14 days after 
taking these medicines before you start taking Esto. You should wait 7 days after taking Esto before 
starting treatment with these medicines. Be sure that the midwife and/or doctor know that you are 
taking Esto. When taking selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and particularly 
during the last 3 months of pregnancy, there is an increased risk for occurrence of a severe condition 
in babies called persistent pulmonary hypertension of the newborn (PPHN), that causes the baby 
to breathe more rapidly and appear cyanotic. These symptoms generally appear during the first 24 
hours following birth. If these symptoms appear in your baby, you must immediately refer to the 
midwife and/or doctor.

Do not take this medicine without consulting a doctor before starting treatment:
If you are pregnant or breastfeeding. If you are suffering, or have suffered in the past, from impaired 
function of: the liver, the kidney/urinary tract, the blood system (e.g. coagulation, etc.), from coronary 
heart diseases, diabetes, epilepsy, manic depressive disorder, if you have low blood sodium levels.  
If you are being treated with ECT (electroconvulsive therapy) or are under the age of 18. 
How will this medicine affect your daily life?
Use of this medicine may impair alertness and therefore caution should be exercised when driving 
a car, operating dangerous machinery and engaging in any other activity which requires alertness. 
Children should be cautioned against bicycle riding, playing near roads and the like.

Do not drink wine or alcoholic beverages while under treatment with this medicine. 
Sometimes the symptoms of depression and of panic disorders may include thoughts of suicide or self- 
injury. It is possible that these symptoms will persist and even worsen until the complete antidepressive 
effect of the medicine is felt. There is an even greater risk for this occurrence in young adults below 25 
years of age who have not used antidepressants in the past (see also “Warnings” section). 
Warnings: Use in children and adolescents below the age of 18: This medicine is not usually intended 
for children and adolescents below 18 years of age. In children, adolescents and young adults up to 
25 years of age who have taken antidepressants, an increase in side effects such as suicide attempts, 
suicidal thoughts and hostility (especially aggressiveness, rebellious behavior and anger) was observed. 
Nevertheless the doctor can prescribe this medicine for patients below 25 years of age if he thinks it will 
benefit them. If the doctor has prescribed the medicine for a patient younger than 25 years of age and 
you are interested in discussing this - refer to the doctor again. You must report to the doctor if any of 
the above effects develop or worsen. There are no safety data regarding long-term effects on growth and 
development, maturation, cognitive and behavioral development in this age group. Suicide risk related 
to psychiatric disorders: Suicidal thoughts are common in psychiatric disorders, especially in patients 
suffering from frequent depression, and will persist until the antidepressant effect of the medicine is felt. 
Patients and their family members are advised to closely observe behavioral changes such as: worsening 
of depression, suicidal thoughts, aggressiveness, and the like. In case of such changes contact the 
doctor immediately. Extreme caution should be exercised in following this recommendation in young 
patients 18 to 25 years of age. The risk of such thoughts occurring is greater: 
- If you have had suicidal thoughts or thoughts of self-injury in the past.
- If you are a young adult, below the age of 25. Data from clinical trials show that there is an increased 

risk of suicidal behavior among adults below 25 years of age in a psychiatric state who were treated 
with antidepressants. 

Share this feeling with your family and therapists and refer to your doctor in case the signs worsen.
Manic episodes - Some patients with manic depressive disorder may enter a manic phase. This is 
characterized by rapidly changing ideas, exaggerated gaiety, and excessive physical activity. In such 

cases it is important to contact your doctor.
Panic disorders - Patients who are prone to panic attacks may temporarily experience heightened 
anxiety after starting treatment. This effect will disappear during the first and second week of treatment. 
Therefore, in case of panic disorders it is recommended to start with a low dosage. Consult your doctor 
regarding this. If you are under treatment with this medicine and plan to become pregnant or if you are 
pregnant, do not stop treatment on your own without consulting your doctor. 
This medicine contains lactose and may cause an allergic reaction in people sensitive to lactose.
If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment 
with this medicine.
Drug interactions: If you are taking another drug concomitantly or if you have just finished treatment 
with another medicine, including non-prescription medicines and food supplements, inform the attending 
doctor, in order to prevent hazards or lack of efficacy arising from drug interactions. This is especially 
important for medicines belonging to the following groups: aspirin, medicines from the NSAID group, 
drugs affecting the central nervous system (e.g.: sedatives, hypnotics, drugs for parkinsonism, for 
epilepsy, for schizophrenia and psychoses), anticoagulants, antidepressants, medicines for the heart 
such as metoprolol, lithium (for treatment of manic depressive disorder), moclobemide, selegiline (for 
treatment of parkinsonism), herbal remedies containing St. John’s Wort, preparations containing triptans 
such as: medicines for migraine, tramadol (for pains), tryptophan (an amino acid found in food, parenteral 
nutrition solutions and in food supplements). Pimozide, linezolid, cimetidine or omeprazole (for ulcer), 
ticlopidine (for prevention of stroke), mefloquine (for malaria). Dopamine antagonists: Antidepressant 
medicines belonging to the SNRI and SSRI group may cause Serotonin syndrome (rare) which includes 
symptoms, such as: nervousness, agitation, confusion, sweating, high fever, heightened reflexes, 
muscular spasms, tremor, increase in heart rate (see “Side effects that require special attention”). The 
syndrome may occur more frequently if you are concomitantly taking other medicines which affect the 
nervous system (see above). Inform your doctor of any other medicine being taken. 
Side effects: In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the 
course of taking this medicine, for example: constipation, diarrhea, nausea, nasal congestion, sinusitis 
(stuffy or runny nose), dry mouth, changes in appetite, dizziness, difficulty falling asleep, drowsiness, 
abnormal dreams, increased sweating, joint and muscle pain, tremor, fatigue. These side effects usually 
disappear within a short time following the period of adaptation to the medicine.
Side effects that require special attention: Feeling of nervousness and confusion, agitation, anxiety, 
problems with sexual function, decrease in blood sodium levels (characterized by headache, nausea, 
weakness, muscle spasms and/or difficulty concentrating) (rare): refer to the doctor. Signs of mania, 
hallucinations, panic attacks, high fever, muscle cramps (rare): refer to the doctor immediately! Bleeding - 
including bleeding from the digestive system and bruising more easly (rare): refer to the doctor immediately! 
Swelling of the tongue, lips, face, or if you have difficulty in breathing or swallowing (rare): stop treatment 
and refer to the doctor immediately. Abnormal secretion of milk, difficulty urinating, cramps, seizures, 
yellowing of the skin and eyes (rare): refer to the doctor immediately! Serotonin syndrome (including 
symptoms such as: nervousness, agitation, confusion, sweating, high fever, heightened reflexes, 
muscle spasms, tremor, increased heart rate - see “Warnings”) (rare): refer to the doctor immediately! 
In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your 
general health, consult your doctor immediately. 
Dosage: Dosage is according to doctor's instructions only. Do not exceed the recommended dosage.
This medicine is not usually intended for administration to children and infants.
This medicine is to be taken at specific time intervals as determined by the attending doctor. If you 
forget to take this medicine at the specified time, take the next dose at the usual time, but never take 
two doses together!
Directions for use: Do not chew! Swallow the medicine with a small amount of water. The medicine 
can be taken with or without food. If required, the tablet can be halved or crushed for immediate use. 
How can you contribute to the success of the treatment?

Complete the full course of treatment as instructed by the doctor. It may take several weeks before you will 
start to feel better. Even if there is an improvement in your health, do not discontinue use of this medicine 
abruptly without consulting your doctor. Do not change the dosage without consulting your doctor. When 
the treatment period is finished, it is recommended to reduce the medicine’s dosage gradually, over a 
number of weeks. Abrupt discontinuation of treatment may lead to withdrawal symptoms. 
Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach 
of children and/or infants, to avoid poisoning. If you have taken an overdose, or if a child has accidentally 
swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the 
medicine with you. Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor! This medicine 
has been prescribed for the treatment of your ailment; in another patient it may cause harm. Do not give 
this medicine to your relatives, neighbors or acquaintances. Do not take medicines in the dark! Check 
the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.
Storage: Store at room temperature, below 25°C. Even if kept in their original container and stored 
as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the 
medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. 
Do not store different medications in the same package.
License number: Esto 10: 141-60-31712-00  Esto 20: 141-61-31970-00

Manufacturer: Trima Ltd., Kibbutz Maabarot, for Unipharm Ltd., P.O.B. 21429, Tel Aviv
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