
  1986 -ו"התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  

  :קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
 

 שמפו, סבוסל
 

  :ל מכיל" מ1כל : הרכב
  

Selenium sulfide   25 mg 
  

  :כמו כן מכיל
Zoharpon ETA-27, Aluminium magnesium silicate, Sodium dihydrogen phosphate, Lauramide ME, 
Sodium Chloride, Captan-Vancide 89 - RE, Fragrance #9138 Herbal, Titan dioxide, Methyl 
paraben, Propyl paraben, Purified water. 

 
  :התוויה

  .Tinea Versicolor -חלביות הקרקפת ו, לטיפול בקשקשים
  

 ?מתי אין להשתמש בתכשיר
 

  Tinea Versicolor -טיפול באל תשתמשי בתרופה כאשר הינך בהריון ל
  . אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה י בתרופה/אל תשתמש

 .אין להשתמש בתכשיר כאשר קיימים פצעים פתוחים או דלקות במקום הטיפול
 

 אין להשתמש בתרופה מבלי להוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
 אחרון./ אם הינך בהריון שליש ראשון

 
  :אזהרות

שטוף היטב איזורים אלו  - ופה זו עלול לגרום לגירוי בעור בעיקר באזור אברי המין ובקיפלי העורשמוש בתר
 .לאחר השימוש

 . שטוף היטב עם מים- אם בטעות נכנסה התרופה לעיניים - יש למנוע מגע של תרופה זו עם העיניים
  .י אותם לפני השימוש/ הסר- תרופה זו עלולה לפגוע בתכשיטים

 .יצת הידיים ומתחת לצפורניים לאחר השימושהקפד על רח
 

  :תופעות לוואי
שיער או קרקפת  :בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

  .הבהרת השיער, שומנית או יובש יותר מהרגיל
 

  :תופעות המחיבות התיחסות מיוחדת
  .ל ופנה לרופאהפסק הטיפו):נדיר(הגברת נשירת שיער 

או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך , ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  .להתייעץ עם הרופא מיד

 
   :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא

  ).ראה הוראות שימוש(י את הטיפול פעם ביום במשך שבוע /בצע : Tinea Versicolor-לטיפול ב
 י את הטיפול פעמיים בשבוע למשך שבועיים ולאחר מכן בטווח רחב/בצע :ול בקשקשים וחלביות הקרקפתלטיפ

  )ראה הוראות שימוש( .בשבועיים או יותר שבועות יותר של פעם בשבוע או פעם
  .אין לעבור על המנה המומלצת

 .תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל ללילדים ותינוקות
  .אם לא חל שיפור במצבך או מצבך הוחמר לאחר משך הטיפול המומלץ יש להפנות לרופא

  :שים לב
 .תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע

 .נער את הבקבוק  לפני השימוש
 .או רקמות ריריות/יש להמנע ממגע עם עיניים ו

  
  



  :אופן השימוש
  : Tinea Versicolor-לטיפול ב

  .והקצף עם מעט מים, יזור הנגועמרח על הא. 1
  . דקות10 -השאר את התרופה על העור לכ. 2
  .י היטב את גופך/שטוף. 3
  .חזור  על התהליך פעם ביום במשך שבוע. 4
  

  :לטיפול בקשקשים וחלביות הקרקפת
  . כפיות של שמפו על הקרקפת הרטובה2 עד 1 -עסה כ. 1
  . דקות3 עד 2 -השאר את התרופה כ. 2
  .ת הקרקפת היטבשטוף א. 3
  .חזור על התהליך ושטוף היטב. 4
  .י את ידיך היטב/לאחר הטיפול שטוף. 5
ח רחב יותר של פעם בשבוע או פעם ל פעמיים בשבוע למשך שבועיים ולאחר מכן בטוו"י את הטיפול הנ/בצע. 6

  .בכל מקרה אין להשתמש בחומר יותר מפעמיים בשבוע.בשבועיים או יותר שבועות
  

  . משימוש בתכשיר יומיים לאחר הסילסול או צביעה של השיעריש להמנע 
 .בזמן הטיפול יש להסיר סיכות ראש וטבעות ויש למנוע מגע החומר עם מתכות

  
  

  !מנע הרעלה
ידי כך תמנע -או תינוקות ועל/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו

 .הרעלה
והבא אריזת התרופה , חולים-פנה מיד לחדר מיון של בית, ו אם בטעות בלע ילד מן התרופהאם נטלת מנת יתר א

  .איתך
  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאל תגרום להקאה

 
י משקפיים אם הינך /הרכב.   שהינך נוטל תרופהבכל פעם  בדוק התווית והמנה !אין ליטול תרופות בחושך

  .ה להם/זקוק
 

  :אחסנה
   .במקום קריר

נא לשים לב לתאריך התפוגה .  תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/פי תנאי האריזהגם ל
 .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק!  של התכשיר

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
 

  16.79.21210רישום התרופה  ' מס
 

  מ"תרו תעשיה רוקחית בע: יצרן
 26110,  מפרץ חיפה 10347ד .ת
  


