
.25°c - אחסן במקום קריר, מתחת ל •
• סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות. 

• אחסן באריזה המקורית.
• שים לב לתאריך פג תוקף של המוצר.      

6. מידע נוסף:  נוסף על החומרים הפעילים 
התרופה מכילה גם:

 Purified  water, Dibasic Sodium 
 Phosphate, Phosphoric acid

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: 
בבקבוקי  צבע  וחסרת  צלולה  תמיסה  היא  התרופה 
גדלים: 50  מ"ל, 100   מ"ל,  פלסטיק חומים/לבנים.  

1000 מ"ל ( 1 ליטר)

היצרן ובעל הרישום:  בן-שמעון פלוריש בע"מ, 
פארק תעשייה משגב, ד.נ. משגב 2017400.

בתאריך:  הבריאות  משרד  ע"י  ואושר  נבדק  זה  עלון 
.11.08.2015

הממלכתי  התרופות  בפנקס  התרופה  רישום  מספר 
במשרד הבריאות: 573827020 

בלשון  נוסך  זה  עלון  ולהקלת הקריאה,  לשם הפשטות 
זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

    אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות 
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, 

ספר על כך לרופא או לרוקח.
  מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: 

•  במגע עם העור עלול להיות כתם לבן זמני
•   חומר מי חמצן הנמצא בתכשיר עלול להבהיר 

     את צבע הבגד
הריון והנקה:  

אם הנך בהריון או מניקה ,יש להתייעץ עם הרופא, 
לפני השימוש.

• יש להמנע  ממגע עם העיניים.  
במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים. 

• אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך 
להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

X
אחד  לכל  או  הפעיל  לחומר  (אלרגי)  רגיש  אתה  אם   •
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.  לרשימת  
החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

• על עור בריא ובעיניים
• בחללי גוף סגורים ובפצעים מניתוחים

• לשימוש בחוקן
• לחיטוי כלי ניתוח

אין להשתמש בתרופה:

הרכב:  וריכוזו של החומר הפעיל
  HYDROGEN PEROXIDE 3% w/w 3% מי חמצן

לרשימת החומרים הבלתי פעילים: 
ראה סעיף 6 "מידע נוסף".   קרא בעיון את העלון 

מכיל  זה  עלון  בתרופה.   בטרם תשתמש  סופו  עד 
מידע תמציתי על התרופה.  אם יש לך שאלות נוספות, 
פנה אל הרופא או אל הרוקח. התרופה מיועדת למבוגרים, 
ילדים ומתבגרים. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. היוועץ 

ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.
1. למה מיועדת התרופה?   

התרופה מיועדת לחיטוי.  
קבוצה תרפויטית - תכשירים אנטיספטיים. (מחטאים)

2. לפני שימוש בתרופה

תופעות לוואי נוספות
היווצרות כוויות על העור שהופכות לאזורים לבנים של 

רקמה מתה. הכאב המתלווה לכך יחלוף לאחר כשעה.
הלוואי  מתופעות  אחת  אם  לוואי,  תופעת  הופיעה  אם 
מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה 
בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.  ניתן לדווח על תופעות 
לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח 
משרד  אתר  של  הבית  בדף  שנמצא  לוואי  תופעות  על 

  www.health.gov.il  הבריאות
5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה!  תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור 
ו/או תינוקות  במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים 
ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה 

מפורשת מהרופא.
• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 

(exp. date) המופיע על גבי האריזה. 
ליום האחרון של אותו חודש.   תאריך התפוגה מתייחס 
יש להשתמש בתרופה תוך 24 חודשים לאחר פתיחת 

הבקבוק לראשונה!

מי חמצן 3%
תמיסה

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

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

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

4. תופעות לוואי:  
לגרום  עלול   3% חמצן  במי  השימוש  תרופה  בכל  כמו 

לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.  
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. 

ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:

•  במקרה של גירוי או פריחה 
    (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר). 

אופן השימוש: המינון המקובל בדרך כלל הוא:
יש לנגב את האזור המיועד לחיטוי בצמר גפן  ספוג חומר.

•  אין לעבור על המנה המומלצת.
אין לבלוע.  התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, 
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת 
התרופה איתך. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית 
שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים  בכל פעם  והמנה 
בנוגע  נוספות  שאלות  לך  יש  אם  להם.  זקוק  הנך  אם 

לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.
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