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

 משווקת ללא מרשם רופא תרופהה
 
 

 ג'ל פניסטיל
 

               w/w Dimethindene Maleate 0.1% w/w 0.1%אט ידימתינדן מל
  

 6ראה סעיף  –*חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר 
 

 מש בתרופה.קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשת
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל 

 הרוקח.
בצורה הנכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עלייך בתכשיר עלייך להשתמש 

 ימים. 7לפנות לרופא באם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים אחר 
 
 
 
 מיועדת התרופה?למה  .1
 

, דלקת עורית על רקע אלרגי עקיצות חרקים,וויותכ מחלות עור לא דלקתיות,  פריחה, גרד,
 ואקזמה.

 
 אנטי היסטמינים  קבוצה תרפויטית:

 
 לפני שימוש בתרופה  .2
 
 

 אין להשתמש בתרופה
 

אט או לכל אחד מהמרכיבים ידן מלנתיאתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל דימאם  •
 .של העלון 6כמפורט בסעיף  ,פניסטיל ג'ל ר מכילה התרופההנוספים אש

 כאשר קיימת אלרגיה ידועה לעקיצות חרקים •
או נוזל על פני השטח,  דלקות עור עם קרומים רירייםעל פצעים פתוחים או מודלקים,  •

 או קרוב לעיניים, במיוחד בילדים ותינוקות
 

  
    

 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה 
 נע ממריחה על אזורים נרחבים, במיוחד בילדים קטנים ובתינוקות.הימ •
 .מנע מחשיפה ממושכת לשמש של האזורים המטופליםיה  •
 התייעץ עם הרופא במקרה של גרוד משמעותי או נגעים מורחבים. •
  .התייעץ עם הרופא אם התסמינים ממשיכים מעבר לשבעה ימים •
 ל לגרום לגירויים עוריים מקומיים.פניסטיל ג'ל מכיל פרופילן גליקול ולכן עלו •
, אם במיוחד לתרופות אחרותוספר לרופא אם יש לך מחלה אחרת , אם אתה אלרגי,  •

(אפילו בטיפול מריחה באתה כבר נוטל או משתמש בתרופות אחרות דרך הפה או 
 .עצמי!)

 



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

 
 

 
 הריון והנקה

 
נרחבים, צרובים  אזוריםלא למרוח על ובזמן הריון והנקה, יש למרוח פניסטיל ג'ל בזהירות, 

 או מודלקים של העור.
 אין למרוח את הג'ל על הפטמות בזמן ההנקה.

 
 

 נהיגה ושימוש במכונות
 ניחה על היכולת לנהוג ולהפעיל מכונות.לפניסטיל ג'ל אין השפעה או שיש לו השפעה ז

  
 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

ולכן עלול לגרום לגירויים עוריים  ובנזלקוניום כלוריד פניסטיל ג'ל מכיל פרופילן גליקול
 מקומיים.

 
  

     
 

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

 בדרך כלל הוא: המינון המקובל
 מבוגרים וילדים:

 .ולעסות בעדינות פעמים ביום על האזור הפגוע 2-4 שכבה דקה למרוח
 אין לעבור על המנה המומלצת.
 אין לבלוע. לשימוש חיצוני בלבד.

 
ך. אם אתה מרגיש כי תרופה כפי שמוסבר בעלון או כפי שהורה לך רופאב יש להשתמש

 השפעת התרופה חלשה מידי או חזקה מידי, ספר לרופא או לרוקח.
 של מיון לחדר או לרופא מיד פנה ,התרופה מן ילד בלע בטעות אם או יתר נטלת מנת אם
 איתך אריזת התרופה והבא חולים בית

 
כב שהנך נוטל תרופה. הר בכל פעםאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה  •

 משקפיים אם הינך זקוק להם.
 אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.  •

 
 

 תופעות לוואי.  4
 

כמו בכל תרופה, השימוש בפניסטיל ג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. 
 אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

 
 ,יובש בעור :)מטופלים 1000מקרים מכל  10עד  1שכיחות (מופיעות במקרה  יתופעות לווא

 .או תחושת צריבה
תגובות  מטופלים): 10,000מקרים מכל  10עד  1תופעות לוואי נדירות (מופיעות במקרה 
 עור אלרגיות, כולל פריחה עורית וגרוד. 



 .רוקחאו  במקרה זה, הפסק את הטיפול והתייעץ עם הרופא
 

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל אם הופיעה תופעת לוואי, 
 מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא

 
 על דיווח" הקישור על באמצעות לחיצה הבריאות למשרד לוואי תופעות על לדווח ניתן

 הבריאות  ( משרד תרא של הבית בדף שנמצא "טיפול תרופתי עקב לוואי תופעות
www.health.gov.il( לקישור כניסה י"ע או,לוואי על תופעות לדיווח המקוון לטופס המפנה:  

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=Ad
versEffectMedic@moh.gov.il 

 
 
 
 

 ?סן את התרופה. איך לאח5
 

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.
המופיע על גבי האריזה/ תווית.  exp. date)אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ( •

 וגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.תאריך התפ
 . 25ºCאין לאחסן מעל   •

 
 
 

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

Purified Water, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide Solution, Carbomer, 
Disodium edetate, Benzalkonium Chloride   

 אריזה :כיצד נראית התרופה ומה תוכן ה •
 ג'ל שקוף עד צהבהב וכמעט חסר ריח

 אריזה: שפופרת אלומיניום סגורה בפקק מפוליאתילן.
 גרם. 100גרם ו  30גודל אריזה: 

 לא כל גודלי האריזות משווקים.
 

, רח' בזל 3256, ת.ד. ג'י.אס.קיי  קונסיומר הלת'קר ישראל בע"מ: בעל הרישום וכתובתו •

 , פתח תקוה25

 נוברטיס קונסיומר הלת', שוויץ, ניון, שוויץ  שם היצרן וכתובתו: •

 )2.7.2018(ת.ק.  2018 מאי עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: •

 133-24-24020מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות  •

 לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. •

 
       FenGel PT v2קוד עלון: 
 

http://www.health.gov.il/

