
 

 

 :אזהרות
 .בטרם השימוש יש להיוועץ ברופא

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת 
ה למזון כלשהו או לתרופה /אם הינך רגיש. בלי להיוועץ ברופא

 .כך לרופא לפני נטילת התרופה-עליך להודיע על, כלשהי
 

 :תרופתיות-תגובות בין
 או אם סיימת זה עתה טיפול, ה נוספתת תרופ/אם הינך נוטל

עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע , בתרופה אחרת
 .תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-סיכונים או אי

 

 :תופעות לוואי
בזמן השימוש בה , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

 .להופיע תופעות לוואי עלולות
 

 :תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת
 -) קוצר או קושי נשימה, פריחה או גירוי בעור(רגישות יתר 

בכל מקרה שבו , י לרופא/י את הטיפול ופנה/הפסק):נדיר(
או אם ,  ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/הינך מרגיש

 .חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד
 

 : מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופאמינון
 ,טבליה אחת ליום: למבוגרים

 .אין לעבור על המנה המומלצת
 .תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות

יש ליטול מנה מיד , אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב
 !אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד, כשנזכרת

ל שעתיים לפחות בין נטילת  יש לחכות פרק זמן ש:שים לב
 ).אנטיביוטיקה(תרופה זו לבין נטילת טטרציקלינים 

 

 :אופן השימוש
 בין (יש ליטול את התרופה בעת הארוחה או על קיבה ריקה 

 .)ארוחות
 

 !מנע הרעלה
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ 

.י הרעלה/ידי כך תמנע-או תינוקות ועל/ידם של ילדים ו להישג
י /פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

 .י אריזת התרופה איתך/חולים והבא-מיד לחדר מיון של בית
 !אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא

יש לבדוק התווית והמנה בכל ! אין ליטול תרופות בחושך
 .ת תרופה/פעם שהינך נוטל

 .ה להם/קוקיש להרכיב משקפיים אם הינך ז
 
 

  15-30בטמפרטורה : אחסנה
 .יש לסגור היטב ולמנוע חדירת אוויר ורטיבות

תרופות נשמרות , האחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
נא לשים לב לתאריך התפוגה של . לתקופה מוגבלת בלבד

עליך להיוועץ ברוקח  שסיפק , בכל מקרה של ספק! התכשיר 
 .פות שונות באותה אריזהאין לאחסן תרו, לך את התרופה
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 י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא

 י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"פורמט עלון זה נקבע ע

 
 פרנטאל

 טבליות
 

 :הרכב
 כל טבליה מכילה

Composition: 
Beta-Carotene (a source of Vitamin A) 1500 IU 
Vitamin A (Acetate) 1500 IU 
Vitamin E (Acetate) 30 IU 
Vitamin C (Ascorbic Acid) 100 mg 
Folic Acid 1 mg 
Vitamin B1(Thiamine Mononitrate) 3 mg 
Vitamin B2 (Riboflavin) 3.4 mg 
Niacinamide 20 mg 
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride) 10 mg 
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 12 mcg 
Vitamin D3(Cholecalciferol) 250 IU 
Biotin 30 mcg 
Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) 10 mg   
Calcium (Calcium Carbonate) 250 mg 
Magnesium (Magnesium Oxide) 50 mg 
Iodine (Potassium Iodide) 150 mcg 
Iron (Ferrous Fumarate) 60 mg 
Copper 2 mg 
Zinc (Zinc Oxide) 25 mg 
Chromium (Chromium Chloride) 25 mcg 
Manganese (Manganese Sulfate) 5 mg 
Molybdenum (Sodium Molybdate) 25 mcg 
Selenium (Sodium Selenate) 25 mcg 
 

 

 : מרכיבים בלתי פעילים
Inactive ingredients: 
Croscarmellose sodium, Calcium carbonate, Dibutyl sebacate, 
opadry pink, aquacout ecd-30, Magnesium stearate, 
Microcrystalline cellulose, Polyethylene glycol, Polysorbate 80, 
Sodium lauryl sulfate, Stearic acid.  

 : קבוצה תרפויטית
 מולטי מינרל, מולטי ויטמין

 : התוויות
 .יטמינים ומינרלים לנשים הרות ומיניקותתוספת ו

 
 ?מתי אין להשתמש בתכשיר

 .אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
 

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת 
 :הטיפול

מרמות , ת או סבלת בעבר מחוסר דם אבדני/אם הינך סובל

 .ספיגת וניצול ברזלמבעיות ב, D או Aויטמין , של סידן יתר


