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 .6ראה סעיף  מרכיבים בלתי פעילים:

רופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התקרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.  -
 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 מחלתם דומה.

 התרופה אינה מיועדת לילדים. -
 
 .?למה מיועדת התרופה. 1

 .חריפות אחרות ובפסיכוזות יפהחר מיועדת לטיפול בסכיזופרניה קלופיקסול התרופה
 פסיכוטיות, נגזרת של תיוקסנטן.-תרופות אנטיקבוצה תרפויטית: 

 
-שייכת לקבוצת התרופות האנטי. התרופה zuclopenthixol מכילה את החומר הפעיל  התרופה קלופיקסול

במוח ומסייעות לתקן פסיכוטיות (נקראות גם נוירולפטיות). תרופות אלו פועלות על מסלולים עצביים מסוימים 
 מצבים מסוימים של חוסר איזון כימי במוח, הגורמים לתסמינים של מחלתך. 

 
 לפני השימוש בתרופה. 2
 

 :םאין להשתמש בתרופה א
 

או לכל אחד  (Zuclopenthixol)רגיש (אלרגי)  לחומר הפעיל  אתה -
 .6סעיף ב המופיעים קלופיקסול  מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה 

 אומורפין), ( כאבכנגד  חזקות תרופות, השפעת אלכוהול תחת אתה -
 .(פנוברביטל) אפילפסיהב תרופות לטיפול

 דם או מכשל לבבי.הלחץ מירידה חמורה של אתה סובל  -
 לתשומת לב: אין לתת קלופיקסול למטופלים חסרי הכרה -

 
 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

 
 :א אםבקלופיקסול, ספר לרופ לפני  הטיפול

 
 .ממחלת כבדסובל הנך  -
 .פרכוסיםעוויתות או של  היש לך היסטוריהנך סובל או אם  -
לטיפול האחרות התרופות האינסולין ו/או מינון יש לך סוכרת (יתכן ותידרש התאמה מחדש של  -

 בסוכרת).
 .ממסים אורגנייםהשימוש בבעקבות הרעלת אלכוהול או מפגיעה מוחית הנך סובל  -
 גדולות של אלכוהול או תרופות חזקות כנגד כאב (מורפין ותרופות דמויות מורפין). אתה צורך כמויות -
 .הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב -
 ).QTת לב, קצב לב נמוך או שינויים באק"ג (הארכת מקטע ממחל מישהו ממשפחתך סובל -
  פרפנזין). פסיכוטית אחרת (לדוגמא: ליתיום, הלופרידול או -הנך נוטל תרופה אנטי -



 אתה סובל מעיכוב התפתחותי. -
 
לך או לאחד מבני משפחתך יש היסטוריה של הופעת קרישי דם, כיוון שנמצא קשר בין תרופות מסוג  -

 זה והיווצרות קרישי דם.
 

 אזהרות נוספות:
חלק מהחולים (למשל מבוגרים, או כאלה סובלים משטיון, דמנציה) נמצאים בסיכון מוגבר ללקות  •

 וועץ ברופא.הי בשבץ.
 

רופא באופן מיידי אם אתה מפתח חום גבוה יחד עם נוקשות בשרירים ובתנועה, היש ליצור קשר עם  •
 malignant neuroleptic -הזעה מרובה וירידה בהכרה (סימנים לתסמונת נוירולפטית ממארת

syndrome.מצב זה עלול להיות מסכן חיים ועל כן דורש התערבות רפואית מיידית .( 
 

מכיוון שטיפות קלופיקסול מכילות אתנול, פות קלופיקסול מזיקות לאנשים הסובלים מאלכוהוליזם. טי •
נשים בהריון ומניקות, כמו גם חולי אפילפסיה והסובלים ממחלות כבד יטלו טיפות קלופיקסול רק 

 לאחר התייעצות עם הרופא.
 
עובר בדיקות דם ושתן. התרופה יש ליידע את הצוות הרפואי כי הינך מטופל בתרופה זו כאשר אתה  •

 עשויה להשפיע על תוצאות הבדיקות.
 

 תרופתיות:-תגובות בין
 

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על 
   כך לרופא או לרוקח.

 :תרופות במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח
 רעות קצב (כדוגמת אמיודרון, סוטלול)לטיפול בהפ -
 לטיפול בהפרעות נפשיות (כדוגמת ליתיום, הלופרידול, פרפנזין) -
 (כדוגמת אמיטריפטילין, אימיפרמין) נגד דיכאון ממשפחת הטריציקליים -
 לטיפול בחרדה, חוסר שקט ונדודי שינה (כדוגמת דיאזפאם, פלוניטראזפאם) -
 ת פנוברביטל)כדוגמברביטורטים לטיפול באפילפסיה ( -
 לטיפול בפרקינסון (כדוגמת ביפרידן, לבודופה) -
 גואנטידין) :להורדת לחץ דם (כגון -

 
 כדוגמת אריתרומיצין, מוקסיפלוקסצין)תרופות (לטיפול בזיהומים  -
 )מטוקלופראמיד(כגון  במערכת העיכול מחלותלטיפול ב -
 לין)תרופות אדרנרגיות, למשל לטיפול באסטמה (כדוגמת סלבוטמול, טרבוט -
 היוועץ ברופא – היסטמינים מסויימים)-תרופות כנגד אלרגיה (אנטי -

 
 משתנות (כגון בנדרופלומטיאזיד, פורוסמיד)תרופות וכן,  -

 
,  disulfiramבדיזולפיראם ( מטופל טיפות קלופיקסול מכילות אתנול. אין ליטול טיפות קלופיקסול אם אתה 

 ו במטרונידזול (לטיפול בזיהום). היוועץ ברופא.תרופה המשמשת לטיפול בהתמכרות לאלכוהול)  א
 
 

לקלופיקסול עלולות להיות תגובות בין תרופתיות עם תרופות מסוימות, וקלופיקסול עלול להשפיע על הדרך 
שבה התרופות האחרות פועלות. בדרך כלל אין לדבר זה חשיבות מעשית. היוועץ ברופא או ברוקח לגבי מידע 

 נוסף.
 

 מזוןו שימוש בתרופה
 ניתן לקחת קלופיקסול עם או בלי אוכל.

 ניתן לקחת את הטיפות עם מים, מיץ תפוזים או מיץ תפוחים. : טיפות קלופיקסול
 

 שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
לשתות אלכוהול בזמן אין לפיכך  .ולגרום לך להיות ישנוני קלופיקסול עלול להגביר את ההשפעה של אלכוהול

 הטיפול בקלופיקסול.
 

 ופוריות הנקה,היריון 
בתרופה השימוש  טרםיש להיוועץ ברופא , חושבת שאת בהיריון או מתכננת היריון, מניקה או אם הנך בהריון 

 זו.
 
 



 היריון
 .אלא אם הרופא הורה על כך במפורשאין ליטול תרופה זו אם הנך בהריון 

 
 ק בהתאם להוראת הרופא.טיפות קלופיקסול מכילות אלכוהול. יש ליטול טיפות קלופיקסול ר

 
 האחרון להיריון במהלך השליש קלופיקסולהבאים עלולים להופיע בילודים, שנולדו לאימהות שנטלו  תסמיניםה
: רעד, קישיון שרירים ו / או חולשת שרירים, ישנוניות, חוסר מנוחה, קשיי החודשים האחרונים להריון) 3(

 .מסימנים אלו, עליך לפנות לרופא נשימה וקושי בהאכלה. אם תינוקך מפתח כל אחד
 

 הנקה
 . יש להיוועץ ברופא בטרם תשתמשי בתרופה, אם הנך מניקה

 
 פוריות

 היוועץ ברופא.ל ישעל הפוריות.  משפיעמחקרים בבעלי חיים הראו כי קלופיקסול 
 

  נהיגה ושימוש במכונות
יש לשקול זאת כאשר נוהגים או  קלופיקסול עלול לגרום לישנוניות במידה מסוימת (גדולה או פחותה).  

 מפעילים מכונות.
 

 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
 

. 14.2%) בכל מיליליטר, אשר הם שווי ערך ל 96%אלכוהול (אתנול  מיליגרם 120מכילה  קלופיקסול טיפות
 מיליליטר של יין.  2מיליליטר של בירה או  3מיליליטר של תרופה זו היא פחות מהכמות ב  1כמות האלכוהול ב 

 
. קלופיקסול טיפות הינה מזיקה לכמות הקטנה של אלכוהול בתרופה זו לא תהיה כל השפעה שניתן להבחין בה

 לאלכוהוליסטים.
 

בל מאפילפסיה או ממחלות כבד, או אם את בהריון או מניקה יש אלכוהול, סו אם אתה צורך כמויות גדולות של
 פה רק בהתאם להוראותיו.לשוחח עם הרופא וליטול את התרו

 
תרופה המשמשת לטיפול ,  disulfiram( דיזולפיראםאם אתה מטופל ב טיפות קלופיקסולאין ליטול 

 או במטרונידזול (לטיפול בזיהום). היוועץ ברופא. התמכרות לאלכוהול) ב
לסוכרים  סבילות-אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שהנך סובל מחוסר מכילות לקטוז. טבליות קלופיקסול

 .בטבליות קלופיקסול, התייעץ עם הרופא בטרם תשתמש מסוימים
 העלול לגרום כאבי בטן ושלשול. ,Hydrogenated Castor Oilטבליות קלופיקסול מכילות 

 
 . כיצד תשתמש בתרופה? 3
 

 .תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא
  עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

 הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון עשוי להשתנות מאוד ותלוי בחומרת המחלה.  המינון ואופן
 המינון המקובל בדרך כלל הוא:

 מבוגרים
 ופסיכוזות אחרותסכיזופרניה, מניה 

 
. ניתן להעלות את טיפות ליום) 10-50: קלופיקסול טיפותתכשיר מ"ג ליום (ב 50-מ"ג ל 10מינון התחלתי נע בין 

 .טיפות ליום) 75(בתכשיר קלופיקסול טיפות:  מ"ג ליום 75בהדרגה עד המינון 
מ"ג והמינון המקסימלי היומי  40הוא למנה במקרים מסויימים ידרש מינון גבוה הרבה יותר. המינון המקסימלי 

 .טיפות ליום) 150(בתכשיר קלופיקסול טיפות:  מ"ג ליום 150הוא 
 .טיפות ליום) 20-40(בתכשיר קלופיקסול טיפות:  וםמ"ג לי 20-40מנת האחזקה היא בדרך כלל 

 
נמוך המינון המטופלים הסובלים מבעיות בכבד, יינתן בדרך כלל קשישים ול: למטופלים עם סיכונים מיוחדים

 .בטווח המינונים יותרב
 שימוש אצל ילדים

 לשימוש בילדים.מיועד קלופיקסול אינו 
 

 אין לעבור על המנה המומלצת
 שפעת התרופה חזקה מידי או חלשה מידי, התייעץ עם הרופא או הרוקח.אם הנך חש שה

 
 : אופן השימוש

 טבליות: אין ללעוס! לבלוע את התרופה עם מעט מים.



 ), לערבב קלות מים, מיץ תפוזים או מיץ תפוחיםיש לספור את מספר הטיפות הרצוי לתוך השתיה (טיפות: 
  הכל.את  ולשתות

 
 מנות נפרדות במשך היום.  2-3-ל נוטלים קלופיקסול בבתחילת הטיפול, בדרך כל

 יומי.-בשלב האחזקה של הטיפול, ניתן ליטול קלופיקסול במינון חד
 
 
 

 משך הטיפול
כמו תרופות אחרות לטיפול בפסיכוזות, יתכן ויחלפו כשבועיים עד שתחוש בשיפור בהרגשתך. משך הטיפול 

 פי שהומלץ על ידי הרופא.יש להתמיד בטיפול כ יקבע על ידי הרופא שלך.
, כיוון או עם רוקח גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא

  .שתסמיני מחלתך עלולים לחזור
 מינון של התרופה מבלי להתייעץ עם הרופא.האין לשנות את 

 
 דרך המתן

 
ף טיפה לא יוצאת ממנו, הקש  בעדינות על הבקבוק סובב את הבקבוק כך שהוא יהיה מהופך לחלוטין. אם א

 בכדי להתחיל את הזרימה.
 

 
 

 אם קיבלת בטעות מינון גבוה מידי
חולים, -לחדר מיון של בית לרופא שלך או ם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מידא

 ש ברע או בתסמינים של מינון יתר.ח ךעשה זאת גם אם אינ והבא אריזת התרופה אתך.
 

 יתר:-של מינון אפשריים תסמינים
 ישנוניות -
 המתפתח לתרדמת חוסר הכרה -
 התכווצויות שרירים, תנועות בלתי רצוניות -
 תנועות שרירים או נוקשות שרירים -
 פרכוסים -
 שקט-חיוורון, אי ,לחץ דם נמוך, דופק חלש, דופק מהיר -
 טמפרטורת גוף נמוכה או גבוהה -
אירע כאשר קלופיקסול ניתן במינון (קצב לב איטי  או סדיר-יים בקצב הלב, כולל קצב לב בלתישינו -

 .)יתר יחד עם תרופות הידועות כמשפיעות על קצב הלב
 

 אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ 

 .ברופא
 

 אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
 גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם רופא.

הרופא שלך יחליט מתי וכיצד להפסיק את הטיפול, על מנת להימנע מתסמינים לא נעימים אשר עלולים להופיע 
, הזעה, נזלת, מזוןמ סלידה, שלשול, בחילות, הקאותאם מפסיקים ליטול את התרופה בפתאומיות (למשל, 

ותחושה  סחרחורת, רעידות, עצבנות, חרדה, חוסר מנוחה, נדודי שינה, של העור דקרור / עקצוץ, כאבי שרירים
  .)חום או קורשל 

 
שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק  בכל פעםאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 

 להם.
 

 ך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.אם יש ל
 

 תופעות לוואי. 4
כמו בכל תרופה, השימוש בקלופיקסול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא 

 רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
 /ה באחד מהסימפטומים הבאים:הנך חש יש לפנות מיד לרופא או לבית חולים אם

 
 תופעות לוואי חמורות



 
 )100מתוך מטופלים  1-10-מופיעות ב(תופעות לוואי שכיחות 

 . פנה לרופא או לחדר מיון.קצב לב מהיר -
 

 ):1000מתוך  מטופלים 1-10מופיעות ב ( תופעות לוואי שאינן שכיחות
 

 פרכוסים. פנה מיידית אל הרופא או אל חדר המיון . -
 

 :)10,000מתוך מטופלים  1-10-מופיעות ב(ות לוואי נדירות תופע
 

. העלולות להוביל לדום לבמהיר ויתכן שגם בלתי סדיר, קצב לב חמורות בפעילות הלב כולל הפרעות -           
 יש לפנות לרופא או לחדר מיון מיידית.

 ה אנפילקטית). יש לפנותועילפון (תגוב קשיי נשימה,  פריחה פתאומיות כגון  רגישות יתר ותתגוב -
 . מצב זה עלול להיות מסכן חיים.מיידית לטיפול רפואי

פנה מיידית לקבלת  (ספירת טסיות נמוכה). בשל שינויים בדם שטפי דםו דימום מהעור ומהריריות  -
 טיפול רפואי.

מור (מחסור ח בשל שינויים בדם חוםו , במיוחד דלקת שקדים)זיהומים(חולשה כללית, נטייה לדלקות  -
 .מיידי פנה לקבלת טיפול רפואיבתאי דם לבנים). 

 
 :) 10,000אחד מתוך ממטופל מופיעות בפחות ( תופעות לוואי נדירות מאד

 
יש לפנות מיידית  מוגברת ודפיקות לב.שינוי במצב ההכרה, הזעה ו בלתי רגילה חום גבוה, קשיות שרירים -  

 לטיפול רפואי. מצב זה עלול להיות מסכן חיים.
 פנה אל הרופא או אל חדר המיון. .)צהבתהצהבה של העור ולובן העין (דלקת כבד,   -
 

 תופעות לוואי לא חמורות
 

 אחד מעשרה ממטופל תופעות לוואי שכיחות מאד, מופיעות ביותר 
 

לעמוד או  מנוחהיכולת לשבת בחוסר  תנועות לא רצוניות, איטיות או מהירות או קישיון שרירים או  -
 .הללא תנוע

 .נמנום -
 , העלול לגרום לעליה בסיכון לעששת.יובש בפה -
 

 :100מתוך מטופלים  1-10-ופעות לוואי שכיחות, מופיעות בת
 

 דיכאון. במטופלים מסוימים הדיכאון עלול להתפתח לתופעת לוואי חמורה. היוועץ ברופא. -
לתופעת לוואי  עלול להתפתחהמצב . במטופלים מסוימים אצירת שתןתתכן גם הפרעות במתן שתן,  -

 חמורה. היוועץ ברופא.
 .מהירות דפיקות לב -
 .סחרחורת, שריריםה עליה במתח, רעד -
 .איבוד זיכרון, ריכוז, ירידה ביכולת הכאב ראש -
 תחושה של עקצוץ או דקירות או ירידה בתחושה של העור. -
 .צורת הליכה לא רגילה -
 .ראייהבטשטוש ראייה או הפרעות  -
 .קוצר נשימה, גודש באף -
 .שלשול, נוחות בבטן-תחושת אי, הקאה, עצירות ור מוגבר של רוק,ייצ -
 הפרעות במתן שתן, לדוגמא דחף לתת שתן לעיתים קרובות, השתנה בלתי רצונית. -
 .הזעה מוגברת, גרד -
 .כאב שרירים, כאב -
 .עליה במשקל עליה בתאבון, -
 , אי נוחות גופנית.עייפותחולשה,  -
 אי שקט, ירידה בחשק המיני., וניםעצבנות, חלומות משחרדה,  נדודי שינה, -

 
 

 :1,000מתוך מטופלים  1-10-תופעות לוואי שאינן שכיחות, מופיעות ב
 

 נוקשות שריריםתנועות איטיות , בלתי רצוניות,  -
רעד של הידיים והראש, נוקשות בתנועות ובהבעת הפנים, תנועות של טלטול ופיתול, במיוחד של  -

 הרגליים, ירידה בכוח השריר.
 ון, תנועות בלתי בטוחות, הפרעות בדיבור, מיגרנה.עילפ -
 תנועות סיבוביות של העיניים, הרחבת אישונים. -



 .עליה ברגישות לרעש, צפצופים באוזניים (טיניטוס) -
 .בחילה, נפיחות במערכת העיכול כאבי בטן, -
 ., עור שמנוני מאודפיגמנטציהשינויים בפריחה, רגישות מוגברת של העור לאור שמש,  -
 דימום קל בעור ובריריות. ,עורי גירויה או אקזמ -
 ראש.תנוחה לא טבעית של הנעילת הלסת בשל מתח בשרירי הלעיסה,  -
 .ירידה במשקל, צימאון מוגבר תיאבון מופחת, -
 .חום גבוה מהרגיל,נמוך  חום גוף גלי חום, -
 .אונות והעדר פליטת זרע –אין  -
 ., יובש בנרתיקהעדר אורגזמה אצל נשים -
 טים, עליה בחשק המיני, בלבול.אפאתיה, סיו -

 
 :10,000מתוך מטופלים  1-10-תופעות לוואי נדירות, מופיעות ב

 
 קצב לב מהיר, איטי ו/או בלתי סדיר. תופעה זו עלולה להיות חמורה. פנה אל הרופא. -
בשל שינויים בדם (ירידה בספירת  חולשה כללית, נטייה לדלקת (זיהום) במיוחד דלקת שקדים וחום -

 מצב זה עלול להחמיר. אם אתה מפתח חום עליך ליצור קשר עם הרופא מיידית.. טסיות)
השתנה תכופה, צימאון, עייפות עקב רמת סוכר גבוהה בדם (גלוקוז בדם). במטופלים מסוימים,  -

 הדבר עלול להתפתח לתופעת לוואי חמורה. היוועץ ברופא שלך.
 עליה בסיכון לטרשת עורקים בשל עליה בכולסטרול בדם. -
 .רגישות יתר -
 .זקפה ממושכת ומכאיבה, הגדלת השדיים בגברים -
 .היעדר מחזור חודשי בנשיםהפרשת חלב,  -

 
 

אשר בדרך כלל אתה לא תבחין בהן. הללו כוללות שינויים  ,קלופיקסול עלול לגרום לתופעות לוואי נוספות
ות הבדיקות ישובו תוצא כבד.וה אק"גגרף הבתוצאות בדיקות מעבדה מסוימות בשל ההשפעה על הדם, 

 לערכים הנורמליים עם הפסקת הטיפול בתרופה.
 

דם בורידים, בייחוד ברגליים (מתבטא בנפיחות, כאב ואדמומיות של הרגל). קריש  יהיווצרות קרישדווח על 
אם הופיע אצלך ריאות ולגרום לכאב בחזה ולקשיי נשימה. באמצעות הדם אל הלנדוד לזוז ממקומו והדם עלול 
 סמינים הללו, פנה מיד אל הרופא.אחד מהת

 
-בחולים קשישים הסובלים משיטיון (דימנציה), דווחה עליה קלה במקרי מוות במטופלים שנטלו תרופות אנטי

 פסיכוטיות.-פסיכוטיות בהשוואה לאלו שלא נטלו תרופות אנטי
 

עת לוואי שלא אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופ
 בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.צוינה 

 
 דיווח תופעות לוואי:

 עקב לוואי תופעות על דיווח" : הקישור על לחיצה באמצעות הבריאות למשרד לוואי תופעות על לדווח ניתן
 המקוון לטופס המפנה )www.health.gov.il(  הבריאות משרד אתר של הבית בדף שנמצא  "תרופתי טיפול

 ,לוואי תופעות על יווחלד
 : לקישור כניסה י"ע או
 

https://sideeffects.health.gov.il/ 
 
 
 

 ?. איך לאחסן את התרופה5
של ילדים וטווח ראייתם תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם  מנע הרעלה! -

 ידי כך תמנע הרעלה. -ו תינוקות ועלו/א
 .רופאהלהקאה ללא הוראה מפורשת מ אל תגרום

המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס  exp. date)אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ( -
 ליום האחרון של אותו חודש.

 
 

 תנאי אחסון: 
הגן מפני אור. לאחר פתיחה תוך האריזה על מנת לשמור על הבקבוק ביש ל . 8ºC)-(2ºבמקרר אחסן : טיפות

 . C025כאשר הן מאוחסנות מתחת ל  שבועות  6תוך  בטיפות ראשונה, יש להשתמש
 

 . 25ºC-: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ מ"ג 25מ"ג,  10טבליות 
 

https://sideeffects.health.gov.il/


 . בכדי להגן מפני אור תהמקורי אריזהב  25ºC-אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ : מ"ג 2  טבליות
 
 
אין להשליך תרופות לאשפה הביתית או לשירותים. התייעץ עם הרוקח כיצד להשליך תרופה שאין בה צורך  -

 יותר, על מנת להגן על הסביבה. 
 

 מידע נוסף. 6
 

 נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: 
 

 טבליות:
 
 Potato Starch, Lactose monohydrate, Cellulose microcrystalline, Talc, Copovidone, Glycerol 
85%, Hypromellose (5mPa.s), Castor oil hydrogenated, Magnesium stearate, Red iron Oxide 
(E172), Macrogol 6000 NF, Titanium dioxide (E171)  

 
 מ"ג לקטוז מונוהידראט.17.4מ"ג מכילה  2כל טבלית קלופיקסול 
 "ג לקטוז מונוהידראט.מ 21.6מ"ג מכילה  10כל טבלית קלופיקסול 
 מ"ג לקטוז מונוהידראט. 22מ"ג מכילה  25כל טבלית קלופיקסול  

 
 מ"ג לכל מ"ל).  120אלכוהול ( 14.2%. הטיפות מכילות Purified water, ethanol (96%): טיפות

 
 כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

 
 בצבע אדום בהיר.קמורה, -מ"ג: טבליה מצופה עגולה, דו 2טבליות קלופיקסול 
 חום בהיר.-קמורה, בצבע אדום-מ"ג: טבליה מצופה עגולה, דו 10טבליות קלופיקסול 
 חום.-קמורה, בצבע אדום-מ"ג: טבליה מצופה עגולה, דו 52טבליות קלופיקסול 
 תמיסה צלולה חסרת צבע עד צבע צהבהב, נטולת ריח ובעלת טעם מעט מריר. קלופיקסול טיפות: 

 
  .HDPE   ימיכלטבליות ב 100או  50 המכילות ותבאריזמוגשות סול קלופיקטבליות 

 קלופיקסול טיפות מוגש בבקבוק זכוכית בעל טפטפת. מ"ל של  20
 

  :וכתובתו בעל הרישום
  .תל אביב, 7382ת.ד , 4מ, דרך השלום "לונדבק ישראל בע
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Denmark 
 

  2020 נערך בדצמבר
 

 מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
 

 047-84-25485: מ"ג 2טבליות 
 047-86-25486 מ"ג: 10טבליות 
 047-85-25487 מ"ג: 25טבליות 

 047-87-25488: טיפות
 

 דת לבני שני המינים.על אף זאת ,התרופה מיוע. לון זה נוסח בלשון זכרעלשם הפשטות ולהקלת הקריאה, 
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