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  abletT reaU -C13תכשיר העבור צרכן עלון ל: הנדון
 

-טבליית אוריאה מועשרת ב, אוריאה 21-סי התכשירשל מבקשים להודיע על עדכון בעלון לצרכן אנו 

C21 ,57 (. לפי הוראות השימוש בעלון של הערכה)לשימוש עם הערכה המתאימה  .ג"מ 

 

 75mg/tablet  UREA- C 13 :פעיל בתכשירהחומר ה

 :יה המאושרת לתכשירוההתו

Intended for use in the qualitative detection of urease associated with H. Pylori in the human 

stomach and as an aid in the initial diagnosis and post treatment monitoring of H. Pylori 

infection in adult patients. 

 מהות העדכון

 שינויים בסעיף אזהרות: 
 :הוספה הפסקה הבאה לסעיף אזהרות

 :הבדיקה מגבלות
 לפחות להתבצע צריכה החיידק ורטלני חוזרת בדיקה, לורייפי הליקובקטר בחיידק הטיפול לאחר .2

 .שגויה תוצאה לתת עלולה כן לפני שתתבצע אבחנה. הטיפול לאחר שבועות ארבע
 מספיק אינו עדיין 21 לגיל מתחת בחולים הבדיקה של והבטיחות היעילות לגבי ייםהק המידע .1

 .מבוסס
 שימוש על חלקי או מלא קיבה להסרת ניתוח שעברו לחולים להמליץ מנת על מידע מספיק אין .1

 .בבדיקה
 .בבדיקה שימוש על מיניקות או בהריון לנשים להמליץ מנת על מידע מספיק אין .4
 תוצאת של הערך ובין בקיבה ילורייפ הליקובקטר של האורגניזמים מספר בין התאמה הוכחה לא .7

 .הבדיקה
 

 (:השינוי מסומן בקו תחתון) עודכנו ההנחיות במקרה של נטילת מינון יתר

 .ולפנות מייד למרכז לטיפול בהרעלות יש לשתות מיםבמקרה של לקיחת מנת יתר 

 

  מנים בקו תחתוןהשינויים מסו. 'המלצות לפני השימוש'עודכן הסעיף: 
 .יש להיות בצום לפחות שעה לפני שתית המשקה -  
   חוסמי משאבת הפרוטוןאין להשתמש במשך שבועיים לפני הבדיקה בתרופות מקבוצת  -  

Proton Pump Inhibitor)) ,שכן תרופות אלו  ,ותכשירים המכילים ביסמוט תרופות אנטיביוטיות

 .ועלולות לתת תוצאה שלילית שגויה, מדכאות את חיידק ההליקובקטר פיילורי
 

  אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי  :'אחסון'הוסף המשפט הבא לסעיף
 .תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. האריזה

 

 סעיף הוראות השימוששינויים קלים נוספים נערכו ב. 
 

 ,י פנייה לבעל הרישום"מודפס ע וט של משרד הבריאות וניתן לקבלבאתר האינטרנ ולצרכן מפורסם במלואן העלו
 . 52500מודיעין , 4המעיין ' רח, מ"אקסלנז ביוסיינס בע

 
 ,בכבוד רב

 רבקה סלונים
 רוקחת ממונה

 מ"אקסלנז ביוסיינס בע
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