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

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אלפוסילTM "2 ב- 1" 
שמפו רפואי עם מרכך

החומר הפעיל וריכוזו:
Alcoholic Extract of Coal Tar 5.0% w/w. 

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע 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 אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות.

עליך להשתמש בתרופה בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק 
למידע נוסף. עליך לפנות לרופא באם הסימפטומים מחמירים.

למה מיועדת התרופה?   .1
 ,)Psoriasis( טיפול בהפרעות בעור הקרקפת כגון קשקשת, ספחת
חלביות )Seborrhoea(, הקלה בגרד והסרת קשקשים הנלווים 

לעיתים קרובות לאקזמה. 
קבוצה תרפויטית: קרטוליטי.

לפני השימוש בתרופה  .2
אין להשתמש בתרופה אם:   

 Alcoholic Extract of Coal אתה רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל  •
Tar או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה 

)ראה סעיף 6(. 
אין להשתמש בתרופה זו על עור מודלק או פצוע.  	•

אין להשתמש בתרופה לטיפול בפצעים או בספחת מוגלתית  	•
חריפה )עור אדמומי המכוסה בשלפוחיות מלאות מוגלה(.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:
יש להיוועץ ברופא או ברוקח אם השמפו לא משפר את מצבך.  •

יש להשתמש באלפוסיל שמפו בזהירות בילדים מתחת לגיל 12  	•
ורק בהמלצת הרופא או הרוקח.

יש להפסיק את השימוש באלפוסיל שמפו במידה ומופיע גירוי  	•
בקרקפת.

יש להימנע ממגע החומר בעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף  	•
במים חמימים.

השמפו עלול להכתים את הבגדים והעור ובמקרים נדירים  	•
לגרום לשינוי זמני בצבע השיער. הכתמת העור תחלוף עם 

סיום הטיפול.
השמפו עלול לגרום לרגישות לאור השמש.  	•

יש להימנע משימוש במנורות שיזוף וחשיפה ארוכה לאור השמש  	•
בזמן הטיפול.

במידה ובטעות בלעת את השמפו, יש לפנות לרופא מיד. 	•
אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות  

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות 
כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא 

או לרוקח, במיוחד אם אתה לוקח: 
משתנים מקבוצת התיאזידים  	•

אנטיביוטיקות ממשפחת הטטרציקלינים, הפלואורוקווינולונים  	•
והסולפונאמידים

פנותיאזינים )לטיפול בבעיות נפשיות( 	•
תרופות אלה עלולות לגרום רגישות לאור השמש.

הריון והנקה  
יש להיוועץ ברופא לפני תחילת הטיפול בתרופה אם את בהריון, 

מתכננת להיכנס להריון או מניקה.
אין להשתמש בתרופה בשליש הראשון להריון.

אם את מטופלת באלפוסיל שמפו ומניקה, יש לשטוף היטב ולוודא 
כי לא נותרו שאריות של שמפו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה  
 )Parahydroxybenzoate( התרופה מכילה פארהידרוקסיבנזואט
העלול לגרום לתגובה אלרגית )תיתכן תגובה אלרגית רק בשלב 

מאוחר יותר(.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. אין לבלוע. 

לשימוש חיצוני בלבד. 
המינון המקובל בדרך כלל הוא:

לטיפול בקשקשים: 1-2 פעמים בשבוע לפי הצורך, או לפי הוראות 
רופא.

לטיפול בספחת, חלביות וגרד: 2-3 פעמים בשבוע, או לפי הוראות 
רופא.

משך הטיפול המומלץ הוא 4 שבועות. על מנת שמצבך ישתפר 
יש להתמיד בטיפול. במידה ואין שיפור לאחר 4 שבועות, יש 

לפנות לרופא.
אופן השימוש:

יש להרטיב את השיער במים ביסודיות.  .1

יש למרוח כמות נדיבה של אלפוסיל שמפו כך שתכסה את   .2
הקרקפת, השיער וכל אזור מטופל אחר.

יש לעסות בתנועות מהירות במשך מספר דקות עד להיווצרות   .3
קצף.

לשטוף היטב במים.  .4
חזור שוב על שלבים 2-4.  .5

על השמפו להיות במגע עם הקרקפת )בשתי החפיפות( זמן 
כולל של 3-5 דקות.

עליך להשתמש בשמפו בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם אתה 
זקוק למידע נוסף.

אם שכחת להשתמש באלפוסיל שמפו בזמן הדרוש, ניתן להשתמש 
ביום למחרת ולהמשיך בטיפול כרגיל.

אין לעבור על המנה המומלצת. אם השתמשת באלפוסיל שמפו 
בכמות רבה יותר מהמומלץ או בתכיפות גבוהה מהמומלץ, ייתכן 

והעור יהיה רגיש לשמש.
אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא 

או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
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. 

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש באלפוסיל שמפו עלול לגרום לתופעות 
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות 

הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
עליך להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד אם מופיעים הסימנים 

הבאים, ייתכן ותזדקק לטיפול רפואי:
תגובה אלרגית העלולה להיות חמורה: פריחה וגרד בעור )חרלת(,  	•

נפיחות של הפנים או הפה, קשיי נשימה
אם התפתח גירוי בעור או רגישות לאור 	•

תופעות לוואי נוספות: 
גירוי בעיניים; נשירת שיער או שיער דליל בצורה יוצאת דופן; 
אקזמה )פריחה מגרדת בעור(; גירוי בעור )כולל עור יבש, אדמומיות, 
גרד ותחושת בעירה בעור(; שינוי בצבע השיער; שינוי במרקם 
השיער; רגישות לאור השמש; כאב, פריחה או נפיחות בעור 

באזור המטופל
חלק מהתופעות האלה יכולות להיות גם סימפטומים של המצב 
הרפואי שלך. עם זאת, אם נתקלת באחת מהתופעות לראשונה לאחר 
תחילת השימוש באלפוסיל שמפו, או אם אחת מהתופעות החמירה, 

יש להפסיק את הטיפול באלפוסיל שמפו ולהיוועץ ברופא.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, 
או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך 

להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:
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/getsequence/getsequence.as 
px?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

בנוסף, ניתן לדווח לחברת פריגו באמצעות הכתובת הבאה:
www.perrigo-pharma.co.il

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום  	•
סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל 
ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת 

מהרופא.
 )exp. date( אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 	•
המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון 

של אותו חודש.
לאחר פתיחה ראשונה ניתן להשתמש במשך 5 שבועות, אך  	•

לא יאוחר מתאריך התפוגה.
.25oC -יש לאחסן מתחת ל 	•

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: 	•

Purified Water, Sodium Lauryl Sulphate, Ammonium Lauryl 
Sulphate, Lauramide DEA, Herbal Fragrance, Hydroxy Propyl 
Methyl Cellulose 2910, Citric Acid Anhydrous, Guar Hydroxy 
Propyl Trimonium Chloride, Methyl Parahydroxybenzoate, 
Propyl Parahydroxybenzoate, Patent Blue V (E 131).
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: בקבוק פלסטיק לבן  	•

לשימוש רב פעמי, המכיל נוזל ירוק בנפח של 250 מ"ל.
בעל הרישום: פריגו ישראל סוכנויות בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם. 	•

שם היצרן: פורנה פארמציוטיקלס, פורס, בלגיה. 	•
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: נובמבר 2013. 	•

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד  	•
הבריאות: 060-84-27674-22.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף 
זאת, התרופה מיועדת לשני המינים. 
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