
 זמן לאחר משתפרים לא הללו התסמינים אם שלך הרופא עם שוחח
 מהתסמינים מודאג שאתה או חדשים תסמינים מפתח אתה אם, מה
.שלך

 איך IBS: בטיפול לעזור גם יכולים שלך החיים ואורח התזונה
 אם. עליך משפיעIBS  שבו באופן תלוי שלך התזונה את מגביל אתה
 לא הגיוני אז, לתסמינים מביאים מסוימים שמזונות מגלה אתה
 את שאל אך, לעזור עשויה בסיבים עשירה דיאטה. אותם לאכול
.נוסף מידע לקבלת הרוקח
 את להפחית לעזור יכול להירגע שלימוד מוצאים מהאנשים חלק

 כל רגעים כמה להקדיש לך שיעזור להיות יכולIBS.  של הסימפטומים
.בעדינות ולהירגע להירגע כדי יום

Mebeverine נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Mebeverine: ליטול אין
 האחרים מהמרכיבים לאחד או-mebeverine ל אלרגי אתה אם
6). בסעיף המפורטים( זו תרופה של

135Mebeverine  ג"מ
סרט מצופות טבליות

זהירות ואמצעי אזהרות
:אםMebeverine  נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח

.החמירו שהתסמינים או חדשים תסמינים פיתחתם•

בכליות או בכבד בעיות לך יש• זה בעלון יש מה
משמשת היא ולמהMebeverine  מהי1.
Mebeverine נטילת לפני לדעת עליך מה2.
Mebeverine את לקחת איך3.
אפשריות לוואי תופעות4.
Mebeverine את לאחסן כיצד5.
.נוסף ומידע החבילה תוכן6.

 או הרופא עם שוחח), בטוח שאינך או( עליך חל לעיל האמור אם
.התרופה נטילת לפני הרוקח

ומבוורין אחרות תרופות
 אך, אחרות תרופות עםMebeverine  של אינטראקציה על ידוע לא

 עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא לספר עליך
.כלשהן אחרות תרופות ליטול

Mebeverine אלכוהול עםמשמשת היא ולמהMebeverine  מהי1.
 ג"מMebeverine 135  לוקח שאתה בזמן אלכוהול לשתות יכול אתה

.סרט מצופות טבליות
 .hydrochloride עוויתות נוגדי הנקראות תרופות לקבוצת שייך זה.

mebeverine135  הפעיל החומר את מכילות סרט מצופות טבליות ג"מ
Mebeverine

ופוריות הנקה, הריון
, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם
.התרופה נטילת לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל

 משמש הוא). המעיים( העיכול מערכת של השרירים את להרפות עוזר.
, כרוני רגיז גס מעי כגון דומות ובעיות הרגיז המעי תסמונת כמו במצבים
Mebeverine ספסטי וקוליטיס רירית קוליטיס, ספסטית עצירות

 הרופא. בהריון לנשיםMebeverine  של הבטיחות על מוגבל מידע רק יש
 שתיכנס לפניMebeverine  את לקחת להפסיק לך לייעץ עשוי שלך

ב להשתמש אין. בהריון שאתה יודע שאתה ברגע או להריון
Mebeverine-ההנקה במהלך.

 לעווית הגורם מאוד שכיח מצב היא(IBS)  הרגיז המעי תסמונת
.במעי או במעיים ולכאבים

 יהיה שניתן כדי למטה עובר שהמזון ארוך שרירי צינור הוא המעי
המעי אם. אותו לעכל
 זו תרופה שבה הדרך. כאב מרגיש אתה, מדי חזק ולוחץ לעווית נכנס

הקלה ידי על היא פועלת
IBS. של אחרים ותסמינים הכאב, העווית

במכונות ושימוש נהיגה
 במכונות להשתמש או לנהוג יכולתך על להשפיע צפוי לא.

Mebeverine
:כוללים(IBS)  הרגיז המעי תסמונת של העיקריים התסמינים

Mebeverine לקטוז מכיל
, מסוימים לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם
.זו תרופה נטילת לפני לרופא פנה

ועווית בטן כאבי•
לסירוגין ושלשולים עצירות או, מתמשך שלשול•

נפיחות ותחושת) רוח( גזים•
Mebeverine נתרן מכיל)צואה( סרט או גלולה דמוית, קשה, קטנה צואה•

 מצופה טבליה לכל) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכילה זו תרופה
".נתרן ללא" למעשה כלומר, בסרט .לאדם מאדם להשתנות עשויים אלו תסמינים

TITLE - MEBEVERINE HCL / DUSPATALIN 
COLOSPA MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN HEBREW

Source : Medicines Org UK

www.911globalmeds.com/buy-mebeverine-hydrochloride-duspatalin-colospa-online
https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.2315.pdf


Mebeverine את לאחסן כיצדMebeverine.5 את לקחת איך3.

 אמר הרוקח או שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח
.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק
 או הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין

 אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריךEXP.  לאחר התווית
.חודש  אנשים יש-  הארוחה לפני דקות20  הטבליה את ליטול נסו

 יש. שאכלו לאחר ביותר חזקים שלהם שהתסמינים שמוצאים
.הטבליה את ללעוס אין. מים עם בשלמותה הטבליה את לבלוע

 והגן צלזיוס מעלות-30 ל מתחת יבש במקום התרופה את אחסן
.אור מפני
 את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין

 אלה אמצעים. יותר בהן משתמש שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח
.הסביבה על בהגנה יסייעו

):קשישים כולל( מבוגרים
 יותרתיקח אל .ביום פעמים שלוש אחת טבליה הוא המומלץ המינון•

.ביום טבליות משלוש
 הסימפטומים אם מופחת להיות עשוי לוקח שאתה הטבליות מספר•

נוסף ומידע החבילה תוכן6..ישתפרו שלך
 נוער ובני בילדים לשימוש מומלץלאMebeverineֹ : הואנוער ובני ילדים
Mebeverine מכיל מה18. לגיל מתחת

 מצופה טבליה כלhydrochloride .mebeverine  הוא הפעיל החומר
:הם האחרים המרכיבים הידרוכלוריד מבוורין ג"מ135  מכילה בסרט

 לקטוז תאית מיקרו-גבישי
מונוהידראט

פובידון
טלַק

סטיארט מגנזיום
.נתרן עמילן גליקולאט

צריך שאתה ממהMebeverine  יותר לוקח אתה אם
 ממהMebeverine  טבליות יותר נוטלים אחר מישהו או אתה אם

החולים בבית המיון למחלקת או לרופא פנה), יתר מנת( צריך שאתה
איתך שנותרו טבליות וכל זה עלון איתך קח. מיד

Mebeverine ליטול שכחת אם
 בזמןMebeverine  של סרט מצופות טבליות של מנה ליטול שכחת אם

 למנה הזמן הגיע כמעט אם אלא, זוכר שאתה ברגע אותה קח, הנכון
 טיטניום(E464),  צלולוז מתיל הידרוקסיפרופיל כולל הטבליות ציפוי.שנשכחה הטבליה על לפצות כדי כפולה מנה לקחתאל.שלך הבאה

.גליקול ופוליאתילן(E171)  חמצני דו

Mebeverine לקחת מפסיק אתה אם
 אם גם, שלך הרופא עם לדבר מבלי הטבליות את לקחת תפסיק אל

.יותר טוב מרגיש אתה

 הןMebeverine  טבליות האריזה ותכולתMebeverine  נראה איך
.אחד בצד"MV135"  המסומנות לבן מצופות טבליות

 או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם
.הרוקח

15, 12,  של שלפוחיות בחבילות או פלסטיק בבקבוקי זמינה התרופה
 גדלי כל לא. טבליות-100 ו90 84, 60, 56, 30, 28, 21, 20, 18,

.משווקים להיות עשויים האריזה
מוגבלת מילפארם :שיווק אישור בעלאפשריות לוואי תופעות4.

Road End West Park , בלוק ארס
BusinessOdyssey

6QD HA4Ruislip
המאוחדת הממלכה

 כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
.אותן מקבלים כולם לא
 ולך הטבליות אתלקחת להפסיקהבאים לדברים לב שם אתה אם

.אליך הקרוב החולים בבית או, מידשלך לרופא
 או הלשון, השפתיים, הצוואר, הפנים של נפיחות, נשימה קשיי•

:יצַרןָ)קשות אלרגיות תגובות( הגרון
3000, Far, Birzebbugia, BBG Estate, Hal

Industrial Far Hal
Services )Malta( Ltd, HF26, SwiftAPL

.מלטה

 כגון, אלרגיות תגובות להתרחש עלולות:אחרות לוואי תופעות
 או גירוד, כוורות, נפיחות, אדמומי או דלקתי עור, עור תגובות
.בעור פריחות

שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
מוגבלת מילפארם.זה בעלון מופיעות שאינן לוואי תופעות כל כולל זה.

,בלוק ארס
Park, BusinessOdyssey

6QD,  HA4 Road, Ruislip בריטניה.
EndWest

לוואי תופעות על דיווח
 או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות
 הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה

 על דיווח ידי על yellowcardwww.mhra.gov.uk/:בכתובת הצהוב
 תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות

.זו

-10/2020ב לאחרונה עודכן זה עלון
N

13
20

0



.לאדם מאדם להשתנות עשויים אלו תסמיניםלמטופל מידע: אריזה עלון

135Mebeverine  סרט ג"מ-
מצופות טבליות

 לא הללו התסמינים אם שלך הרופא עם שוחח
 תסמינים מפתח אתה אם, מה זמן לאחר משתפרים

.שלך מהתסמינים מודאג שאתה או חדשים Mebeverine הידרוכלוריד
 שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול
.עבורך חשוב

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-

 או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
.הרוקח

 זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה-
 סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים
.לשלך זהים שלהם המחלה

 עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם-
 לוואי תופעות כל כולל זה. הרוקח או הרופא

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות

 בטיפול לעזור גם יכולים שלך החיים ואורח התזונה
:IBS
IBS  שבו באופן תלוי שלך התזונה את מגביל אתה איך

 מביאים מסוימים שמזונות מגלה אתה אם. עליך משפיע
 עשירה דיאטה. אותם לאכול לא הגיוני אז, לתסמינים
 מידע לקבלת הרוקח את שאל אך, לעזור עשויה בסיבים
.נוסף
 לעזור יכול להירגע שלימוד מוצאים מהאנשים חלק

 שיעזור להיות יכולIBS.  של הסימפטומים את להפחית
 ולהירגע להירגע כדי יום כל רגעים כמה להקדיש לך

.בעדינות

Mebeverine נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Mebeverine: ליטול אין
 לאחד או-mebeverine ל אלרגי אתה אם

 המפורטים( זו תרופה של האחרים מהמרכיבים
6). בסעיף

זה בעלון יש מה
משמשת היא ולמהMebeverine  מהי1.
Mebeverine נטילת לפני לדעת עליך מה2.

Mebeverine את לקחת איך3.

אפשריות לוואי תופעות4.

Mebeverine את לאחסן כיצד5.

.נוסף ומידע החבילה תוכן6.

זהירות ואמצעי אזהרות
 נטילת לפני שלך הרוקח או הרופא עם שוחח

Mebeverineאם:
.החמירו שהתסמינים או חדשים תסמינים פיתחתם•

בכליות או בכבד בעיות לך יש• משמשת היא ולמהMebeverine  מהי1.
 עם שוחח), בטוח שאינך או( עליך חל לעיל האמור אם

.התרופה נטילת לפני הרוקח או הרופא עוויתות נוגדי הנקראות תרופות לקבוצת שייך זה.
hydrochloride.  mebeverineמצופות טבליות ג"מ 

 אינטראקציה על ידוע לא ומבוורין אחרות תרופות135Mebeverine  הפעיל החומר את מכילות סרט
 לספר עליך אך, אחרות תרופות עםMebeverine  של

 או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא
.כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי ( העיכול מערכת של השרירים את להרפות עוזר.

 המעי תסמונת כמו במצבים משמש הוא). המעיים
 עצירות, כרוני רגיז גס מעי כגון דומות ובעיות הרגיז

 ספסטי וקוליטיס רירית קוליטיס, ספסטית
Mebeverine

Mebeverine אלכוהול עם
 לוקח שאתה בזמן אלכוהול לשתות יכול אתה
135 Mebeverineסרט מצופות טבליות ג"מ.

 מאוד שכיח מצב היא(IBS)  הרגיז המעי תסמונת
.במעי או במעיים ולכאבים לעווית הגורם

, מניקה או בהריון את אם ופוריות הנקה, הריון
 את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת
.התרופה נטילת לפני לייעוץ הרוקח או הרופא

 כדי למטה עובר שהמזון ארוך שרירי צינור הוא המעי
 ונלחץ לעווית נכנס המעי אם. אותו לעכל יהיה שניתן
פועלת זו תרופה שבה הדרך. כאב מקבל אתה, מדי חזק
 של אחרים ותסמינים כאב, עווית על הקלה ידי על היא
.IBS

 של הבטיחות על מוגבל מידע רק יש
Mebeverineעשוי שלך הרופא. בהריון לנשים 

 לפניMebeverine  את לקחת להפסיק לך לייעץ
 שאתה יודע שאתה ברגע או להריון שתיכנס
 במהלך-Mebeverine ב להשתמש אין. בהריון
.ההנקה

(IBS)  הרגיז המעי תסמונת של העיקריים התסמינים
:כוללים

ועוויתות בטן כאבי•
 ושלשולים עצירות או, מתמשך שלשול•

לסירוגין
נפיחות ותחושת) רוח( גזים•
)צואה( סרט או גלולה דמוית, קשה, קטנה צואה•

במכונות ושימוש נהיגה
 להשתמש או לנהוג יכולתך על להשפיע צפוי לא.

Mebeverine במכונות
Mebeverine לקטוז מכיל
שאתה לך אמר שלך הרופא אם



 לפני לרופא פנה, מסוימים לסוכרים סבילות אי יש
.זו תרופה נטילת

.זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע

Mebeverine את לאחסן כיצד5.
.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחקMebeverine את לקחת איך3.
 הרוקח או שהרופא כפי בדיוק התרופה את תמיד קח
 המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין.בטוח אינך אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר

 תאריךEXP.  לאחר התווית או הקרטון גבי על
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה  יש-  הארוחה לפני דקות20  הטבליה את ליטול נסו

 ביותר חזקים שלהם שהתסמינים שמוצאים אנשים
 עם בשלמותה הטבליה את לבלוע יש. שאכלו לאחר
 והגן-30ºC ל מתחת יבש במקום התרופה את אחסן.הטבליה את ללעוס אין. מים

.אור מפני
):קשישים כולל( מבוגרים

 פעמים שלוש אחת טבליה הוא המומלץ המינון•
.ביום טבליות משלוש יותרתיקח אל.ביום

 להיות עשוי לוקח שאתה הטבליות מספר•
.ישתפרו שלך הסימפטומים אם מופחת

ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
 משתמש שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל.

.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן

נוסף ומידע החבילה תוכן6.
 לשימוש מומלץ לאMebeverineֹ : הואנוער ובני ילדים
 הוא הפעיל החומר Mebeverine מכיל מה18. לגיל מתחת נוער ובני בילדים

hydrochloride .mebeverineמצופה טבליה כל 
הידרוכלוריד מבוורין ג"מ135  מכילה בסרט

: הם האחרים המרכיבים
 לקטוז תאית מיקרו-גבישי
מונוהידראט

פובידון
טלַק

סטיארט מגנזיום
.נתרן עמילן גליקולאט

 שאתה ממהMebeverine  יותר לוקח אתה אם
 טבליות יותר נוטלים אחר מישהו או אתה אם צריך

Mebeverineלרופא פנה), יתר מנת( צריך שאתה ממה 
 עלון איתך קח. מיד החולים בבית המיון למחלקת או
איתך שנותרו טבליות וכל זה

Mebeverine ליטול שכחת אם
 של סרט מצופות טבליות של מנה ליטול שכחת אם

Mebeverineזוכר שאתה ברגע אותה קח, הנכון בזמן ,
 לקחתאל.שלך הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם אלא
.שנשכחה הטבליה על לפצות כדי כפולה מנה

 צלולוז מתיל הידרוקסיפרופיל כולל הטבליות ציפוי
,(E464)חמצני דו טיטניום  (E171)גליקול ופוליאתילן

.

Mebeverine לקחת מפסיק אתה אם
 הרופא עם לדבר מבלי הטבליות את לקחת תפסיק אל

.יותר טוב מרגיש אתה אם גם, שלך

האריזה ותכולתMebeverine  נראה איך

 לבן מצופות טבליות הןMebeverine  טבליות
.אחד בצד"MV135"  המסומנות , זו בתרופה השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

 בחבילות או פלסטיק בבקבוקי זמינה התרופה.הרוקח או הרופא את שאל
60, 56, 30, 28, 21, 20, 18, 15, 12,  של שלפוחיות

 עשויים האריזה גדלי כל לא. טבליות-100 ו90 84,
.משווקים להיות

אפשריות לוואי תופעות4.

 לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו
מוגבלת מילפארם :שיווק אישור בעל.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי

Road End West Park , בלוק ארס
BusinessOdyssey

6QD HA4Ruislip
המאוחדת הממלכה

 אתלקחת להפסיקהבאים לדברים לב שם אתה אם
 החולים בבית או, מידשלך לרופא ולך הטבליות
.אליך הקרוב

, הצוואר, הפנים של נפיחות, נשימה קשיי•
 אלרגיות תגובות( הגרון או הלשון, השפתיים

:יצַרןָ)קשות
רארד'ג מעבדות

Road Grange Estate Industrial
Balydoyle35/36

13 דבלין
אירלנד

 תגובות להתרחש עלולות:אחרות לוואי תופעות
, אדמומי או דלקתי עור, עור תגובות כגון, אלרגיות
.בעור פריחות או גירוד, כוורות, נפיחות

 הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
 שאינן לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או

-05/2018ב לאחרונה עודכן זה עלון.זה בעלון מופיעות

לוואי תופעות על דיווח
, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

 אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח
 תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן
:בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי
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