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 1986 –התשמ"ו  )תכשירים( עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
  התרופה משווקת ללא מרשם רופא

  

פיטרקס
®   

  קרם
  

   :הרכב

  )w/w   )Tolnaftate 1% w/w 1% טולנאפטאט
  

"מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף  - 2למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 
  "מידע נוסף". - 6
  

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך  סופו בטרם תשתמש בתרופה. דקרא בעיון את העלון ע
  שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

  
  נך זקוק למידע נוסף. היוועץ ברוקח אם ה. תכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זהב עליך להשתמש

  .ימים 10 תסמיני המחלה (סימפטומים) אינם משתפרים לאחרעליך לפנות לרופא במידה ו

  

  למה מיועדת התרופה? .1
 תיות שטחיות.ילטיפול מקומי במחלות עור פטריקרם 

  
   מקומי. טיפולל תופטרינוגד  קבוצה תרפויטית:

  

 שימוש בתרופההלפני  .2

  : תרופהבאין להשתמש 

 6ראה סעיף  .לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופהאו חומר הפעיל ל(אלרגי) רגיש  אתהאם  •
  "מידע נוסף".

 .זיהומים בציפורניים או בקרקפתלטיפול ב •

  
  תגובות בין תרופתיות

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

  
  מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תגובת עור עלול לגרום ל) שButylated hydroxytoluene (E 321)טד הידרוקסיטולואן (איהתכשיר מכיל בוטיל
  ריריות.או ברקמות עיניים בגירוי לדלקת עור ממגע), או למשל ( תמקומי

  

  ?בתרופהכיצד תשתמש  .3
  .בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוחעליך לבדוק 

  
   הוא: בדרך כלל המינון המקובל

  פעמים ביום. 2-3 הנגוע השטח שכבה דקה על חומריש ל
   .אין לעבור על המנה המומלצת

  
  תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל שנתיים.

  ימים יש לפנות לרופא. 10במצבך תוך אם לא חל שיפור 
  

  אין לבלוע. •

   בלבד.לשימוש חיצוני  •
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  יש להימנע ממגע עם העיניים. •
  

  כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?
  לחות מעודדת את צמיחת הפטריות. לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע.

ה ת טלק או באבקלטיפול ניתן להשתמש באבקבין טיפול . רופההאזור הנגוע לפני כל מריחה של התאת יש לרחוץ 
  נגד פטריות כדי לייבש את המקום. 

. רצוי להשתמש אצבעות הרגלייםאם הטיפול הוא ברגליים, יש להקפיד על רחיצה יסודית וייבוש, במיוחד בין 
מספר פעמים ביום  פםבגרביים מכותנה. יש להימנע מללבוש גרביים מצמר או מחומרים סינטטיים. רצוי להחלי

  (לפי כמות הזיעה). בעונות המתאימות מומלץ לנעול סנדלים ללא גרביים.
 

  אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.
  

נך זקוק אם ה ך נוטל תרופה. הרכב משקפייםשהינ בכל פעםאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 
  להם.

   אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.
  

  תופעות לוואי .4
עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת  פיטרקסבכל תרופה, השימוש בכמו 

  תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.  
  

  השימוש בתרופה אם תופעות הלוואי הבאות מחמירות:יש להפסיק את 

 או פריחה גירוי ,גירוד מדי פעם •
  

הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות 
  . , עליך להתייעץ עם הרופאבעלון

  
  דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף 
כניסה לקישור:  ידי-לאו ע www.health.gov.il הבית של אתר משרד הבריאות

https://sideeffects.health.gov.il  
  

  איך לאחסן את התרופה? .5
של ילדים ראייתם טווח ותרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם  מנע הרעלה! •

   .רופאהאל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מידי כך תמנע הרעלה.  ו/או תינוקות ועל

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

 .C25° - מתחת לבמקום קריר,  יש לשמור •

 לאחר הפתיחה הראשונה, ניתן להשתמש עד תאריך התפוגה המופיעה על גבי האריזה. •
 

  מידע נוסף .6
  הפעיל, התרופה מכילה גם: המרכיבנוסף על 

Polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 4000, white petrolatum, titanium dioxide, butylated 
hydroxytoluene (E 321). 
 

 כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

   .שפופרת אלומיניוםבקרם  גרם 15כל אריזה מכילה  .לבן בצבעחלק קרם 
  

   :וכתובתו רישוםהבעל והיצרן שם 
 ., פתח תקווה3190 "דת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ,
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  026.52.21118 מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
  2011בתאריך נובמבר  ידי משרד הבריאות- הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי משרד- זה נקבע על פורמט עלון

  . 2020בתאריך ינואר  הבריאות משרד להוראות בהתאם ועודכן
  
  
  

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


