עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו 1986 -
התרופה משווקת על פי
מרשם רופא בלבד

יונגבורן

גרגרים

הרכב:
אבקת סנה 6.52%
)(Senna Powder 6.52%
לרשימת החומרים הבלתי פעילים ,ראה
סעיף " - 6מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו
בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה
מכיל מידע תמציתי על התרופה .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 מצבם
הרפואי דומה.
תרופה זו אינה מומלצת בדרך כלל
לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 6
שנים.

 .1למה מיועדת התרופה?
התרופה מיועדת להקלת עצירות.
קבוצה תרפויטית:
משלשל.

 .2לפני שימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם:
∙ אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או
לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר
מכילה התרופה .לרשימת החומרים
הבלתי פעילים ,ראה סעיף " - 6מידע
נוסף".
∙ אתה סובל מדלקות מעיים כרוניות
(כגון מחלת קרוהן ,דלקת מעי כיבית),
מחסימת מעיים או מדלקת תוספתן
(שתסמיניה כוללים לדוגמא :כאבים,
עוויתות או התנפחות הבטן ,בחילות
והקאות מסיבות בלתי מזוהות).
∙ אתה סובל מכאב בטן מסיבה לא
ידועה או במצבי התייבשות.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש
בתרופה:
∙ שימוש ממושך עלול לגרום לתלות
בתכשירים משלשלים כגון זה
ולשלשולים.
אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ
ברופא לפני התחלת הטיפול:
∙ אם הנך סובל מליקוי בתפקוד הלב
או מדימום בפי הטבעת.
∙ אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה
כלשהי.

אזהרות נוספות:
∙ אין להשתמש בתרופה זו לעתים
קרובות או במשך תקופה ממושכת
בלי להיוועץ ברופא.
∙ תרופה זו מיועדת רק לעצירות
הנמשכת מספר ימים ואינה מגיבה
לשינוי בדיאטה או לתכשיר המגדיל
נפח צואה .חוסר פעילות המעיים ליום
או ליומיים אינו מצדיק שימוש בו .כמו
כן ,אין להשתמש בתרופה זו למטרות
אחרות כגון "ניקוי הגוף" וכדומה.
∙ אם לאחר נטילת התרופה עדיין אין
פעילות מעיים ,הפסק את הטיפול
ופנה לרופא.
∙ במטופלים הסובלים מאי-שליטה על
הסוגרים ,יש להימנע ממגע ממושך של
העור עם הצואה בזמן נטילת התרופה
על-ידי החלפת פדים תכופה.
אם אתה לוקח ,או אם לקחת
לאחרונה ,תרופות אחרות כולל
תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה,
ספר על כך לרופא או לרוקח .במיוחד
יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה
לוקח:
∙ תרופות משלשלות אחרות,
קורטיקוסטרואידים ,ליקוריץ.
∙ תרופות למחלות לב (למשל גליקוזידים
כגון דיגוקסין ,תרופות לטיפול
בהפרעות קצב) ,משתנים.
היריון והנקה:
אם הנך בהיריון או מיניקה יש להיוועץ
ברופא לפני השימוש בתרופה.
מידע חשוב אודות חלק מהמרכיבים
של התרופה:
התרופה מכילה סוכרוז .אם נאמר לך
בעבר על-ידי רופא שיש לך אי סבילות
לסוכרים מסוימים ,היוועץ ברופא לפני
התחלת הטיפול בתרופה זו.

 .3כיצד תשתמש בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם
אינך בטוח .המינון ואופן הטיפול ייקבעו
על-ידי הרופא בלבד.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
יש לשים בין ¼ ל 1 -כפית יונגבורן
גרגרים בפה ולבלוע תוך שתיית כוס מים
בערב לפני השינה .אין ללעוס.
אין לעבור על המנה המומלצת.
∙ תרופה זו אינה מומלצת בדרך כלל
לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 6
שנים.
∙ שים לב :יש לחכות פרק זמן של
שעתיים לפחות בין נטילת יונגבורן
גרגרים לבין נטילת תרופות אחרות
דרך הפה.

∙ יש להקפיד על שתיית נוזלים במשך
היום שתעזור בריכוך הצואה.
∙ התרופה מעוררת את פעילות המעיים
בדרך כלל תוך  6-12שעות ,אך
לפעמים דרוש יותר זמן (עד  24שעות)
לקבלת תגובה.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית
חולים והבא אריזת התרופה איתך .אין
לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת
מהרופא.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן
הדרוש ,אין ליטול מנה כפולה .קח
את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ
ברופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית
והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה.
הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש
בתרופה ,היוועץ ברופא או ברוקח.

 .4תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש ביונגבורן
גרגרים עלול לגרום לתופעות לוואי
בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא
רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבול
מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש ולפנות
מיד לרופא בהופעת:
∙ עוויתות בטן ,רגישות יתר (גירוד,
חרלת ,פריחה מקומית או כללית)
(נדיר ביותר).
∙ תופעות לוואי חמורות של מערכת
העיכול אשר עלולות להיגרם כתוצאה
משימוש כרוני או מינון יתר :עוויתות
בטן כואבות ,שלשול ,סימנים של אובדן
נוזלים ואלקטרוליטים (בלבול ,הפרעות
בפעילות הלב ,עייפות או חולשה ו/או
התכווצויות שרירים) ,במיוחד תוך כדי
שימוש עם תרופות ללב (גליקוזידים
כגון דיגוקסין) ,משתנים וסטרואידים
אדרנליים.
תופעות לוואי נוספות:
אדמומיות בצבע השתן ,בשינוי זה
אין מקום לדאגה .שימוש כרוני עלול
לגרום להימצאות חלבון ודם בשתן,
כמו גם לפיגמנטציה של המעי
( ,)pseudomelanosis coliתופעה שאינה
מזיקה וחולפת בדרך כלל לאחר הפסקת
השימוש בתרופה.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה,
או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי
שלא הוזכרה בעלון ,עליך להתייעץ עם
הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד
הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור
"דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול
תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר
משרד הבריאות ()www.health.gov.il
המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות
לוואי ,או ע"י כניסה לקישור:
https://forms.gov.il/globaldata/gets
equence/getsequence.aspx?formT
ype=AdversEffectMedic@moh.gov.
il

 .5איך לאחסן את התרופה?

∙ מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה
אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ
להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות
ועל-ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרום
להקאה ללא הוראה מפורשת
מהרופא.
∙ אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך
התפוגה ( )exp. dateהמופיע על גבי
האריזה .תאריך התפוגה מתייחס ליום
האחרון של אותו חודש.
∙ אחסן במקום יבש ,בטמפרטורה
הנמוכה מ.25oC -
∙ יש להשתמש בתרופה תוך  9חודשים
מיום פתיחת האריזה.
∙ סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות.
אחסן באריזה המקורית.

 .6מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה
מכילה גם:

Sucrose 46.7%, Pre-gelatinized
starch, cocoa powder, vanilla flavor

כיצד נראית התרופה ומה תוכן
האריזה:
בקבוק פלסטיק המכיל  125גר' של
גרגרים בצבע חום.
היצרן ובעל הרישום:
תרו תעשיה רוקחית בע"מ
רח' הקיטור  ,14מפרץ חיפה,
.2624761
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות
בתאריך :מאי 2017
מספר רישום התרופה בפנקס
התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
032.18.22238
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה
נוסח בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה
מיועדת לבני שני המינים.
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PATIENT PACKAGE INSERT
IN ACCORDANCE WITH THE
PHARMACISTS’ REGULATIONS
(PREPARATIONS) – 1986
The medicine is dispensed with a
doctor’s prescription only

Jungborn Granules

Composition:
Senna Powder 6.52%
For the list of inactive ingredients, see
section 6 – “Further Information”
Read the leaflet carefully in its
entirety before using the medicine.
This leaflet contains concise
information about the medicine. If
you have further questions, refer to
the doctor or pharmacist.
This medicine was prescribed to
treat your ailment. Do not pass it on
to others. It may harm them even if
it seems to you that their medical
condition is similar.
This medicine is not usually
recommended for infants and children
below 6 years of age.
1. WHAT IS THE MEDICINE
INTENDED FOR?
The medicine is intended to relieve
constipation.
Therapeutic group:
Laxative.
2. BEFORE USING THE MEDICINE
Do not use the medicine if:
∙ you are sensitive (allergic) to the
active ingredient or to any of the
additional ingredients contained
in the medicine. For the list of
inactive ingredients, see section 6 –
“Further Information”.
∙ you suffer from chronic intestinal
inflammations (e.g., Crohn’s
disease, ulcerative colitis), intestinal
obstruction or appendicitis (whose
symptoms include, for example:
abdominal pain, cramps or
bloating, nausea and vomiting of
unknown causes).
∙ you suffer from abdominal pain
of unknown cause or in states of
dehydration.

Special warnings regarding use of
the medicine:
∙ prolonged use may cause
dependency upon laxatives like
this one and diarrhea.
Do not use the medicine
without consulting a doctor before
commencing treatment:
∙ if you suffer from impaired heart
function or from rectal bleeding.
∙ if you are sensitive to any food or
medicine.

Additional warnings:
∙ Do not use this medicine frequently
or for a long period without
consulting a doctor.
∙ This medicine is intended only for
constipation which persists for a
few days and does not respond to
a diet change or to a preparation
that increases stool volume. Lack
of a bowel movement for one or
two days does not justify its use.
Likewise, do not use this medicine
for other purposes, such as “body
cleansing”, etc.
∙ If after taking the medicine, you still
do not have a bowel movement,
stop treatment and refer to a
doctor.
∙ Patients suffering from incontinence
should avoid prolonged contact
of the skin with the stools while
taking this medicine, by frequently
changing pads.
If you are taking, or have recently
taken, other medicines, including
non-prescription medicines and
nutritional supplements, tell the
doctor or pharmacist. It is particularly
important to inform the doctor or
pharmacist if you are taking:
∙ other laxatives, corticosteroids,
licorice.
∙ medicines for heart diseases
(e.g., glycosides such as digoxin,
antiarrhythmic medicines), diuretics.
Pregnancy and breastfeeding:
If you are pregnant or breastfeeding,
consult a doctor before using the
medicine.
Important information regarding
some of the ingredients of the
medicine:
The medicine contains sucrose. If
you have been told by a doctor in
the past, that you have an intolerance
to certain sugars, consult the doctor
before commencing treatment with
this medicine.
3. HOW SHOULD YOU USE THE
MEDICINE?
Always use according to the doctor’s
instructions. Check with the doctor or
pharmacist if you are uncertain.
The dosage and treatment regimen
will be determined by the doctor
only.
The usual dosage is generally:
Place 1/4 to 1 teaspoon of Jungborn
Granules in the mouth and swallow
with a glass of water, in the evening
before bedtime. Do not chew.
Do not exceed the recommended
dose.

∙ This medicine is not usually
recommended for infants and
children below 6 years of age.
∙ Note: Wait at least two hours
between taking Jungborn Granules
and taking other oral medicines.
∙ Be sure to drink fluids during the
day, to help soften the stools.
∙ The medicine stimulates bowel
movements usually within
6-12 hours, but sometimes more
time (up to 24 hours) is needed to
obtain a reaction.
If you accidentally took a higher
dosage, or if a child accidentally
swallowed the medicine, refer
immediately to a doctor or proceed
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 the doctor.
If you forgot to take this medicine at
the required time, do not take a double
dose. Take the next dose at the regular
time and consult a doctor.
Do not take medicines in the dark!
Check the label and the dose each
time you take medicine. Wear glasses
if you need them.
If you have further questions regarding
use of the medicine, consult a doctor
or a pharmacist.
4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Jungborn
Granules may cause side effects in
some users. Do not be alarmed when
reading the list of side effects. You
may not suffer from any of them.
Stop using and refer to a doctor
immediately upon onset of:
∙ abdominal cramps, hypersensitivity
(itching, urticaria, localized or
generalized rash) (very rare).
∙ severe side effects of the digestive
system that may be caused by
chronic use or overdose: painful
abdominal cramps, diarrhea,
signs of loss of fluids and
electrolytes (confusion, heart
function disturbances, tiredness or
weakness and/or muscle cramps),
especially in concomitant use with
cardiac medicines (glycosides such
as digoxin), diuretics and adrenal
steroids.
Additional side effects:
Redness of the urine; this change is
not a cause for concern. Chronic use
may lead to appearance of protein and
blood in the urine, as well as intestinal
pigmentation (pseudomelanosis coli),
an effect that is harmless and which
usually passes after you stop using
the medicine.

If any of the side effects worsen, or
if you suffer from a side effect not
mentioned in the leaflet, consult with
the doctor.
Side effects can be reported to
the Ministry of Health by clicking
on the link “Report Side Effects
of Drug Treatment” found on the
Ministry of Health homepage
(www.health.gov.il) that directs you
to the online form for reporting side
effects, or by entering the link:
https://forms.gov.il/globaldata/getse
quence/getsequence.aspx?formTyp
e=AdversEffectMedic@moh.gov.il
5. HOW SHOULD THE MEDICINE
BE STORED?
∙ Avoid poisoning! This medicine and
any other medicine must be kept
in a safe place out of the reach of
children and/or infants to avoid
poisoning. Do not induce vomiting
unless explicitly instructed to do so
by the doctor.
∙ Do not use the medicine after
the expiry date (exp. date) that
appears on the package. The expiry
date refers to the last day of that
month.
∙ Store in a dry place, at a temperature
below 25°C.
∙ Use within 9 months after first
opening the package.
∙ Close tightly to prevent penetration
of air and moisture. Store in the
original package.
6. FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredient,
the medicine also contains:
Sucrose 46.7%, pre-gelatinized
starch, cocoa powder, vanilla flavor
What the medicine looks like and
the contents of the package:
A plastic bottle containing 125 g of
brown granules.
Manufacturer and license holder:
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.,
14 Hakitor St., Haifa Bay, 2624761.
This leaflet was checked and
approved by the Ministry of Health
in May 2017.
Registration number of the medicine
in the National Drug Registry of the
Ministry of Health: 032.18.22238
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