
  1986-ו"התשמ) תכשירים(ים  לפי תקנות הרוקחניתעלון לצרכ
  קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה

  ידו-י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על"פורמט עלון זה נקבע ע
  

 Vאגיסטן   :שם התכשיר
  )נרתיקי-לשימוש תוך(ואגינליות טבליות     

  
  :הרכב

  Clotrimazole 0.2g  כל טבליה מכילה
  

  :חומרים בלתי פעילים

Calcium lactate, Maize starch, Crospovidone, Highly dispresed silicon dioxide, 
Lactic acid, Lactose 200, Magnesium stearate, Hydroxypropyl methylcellulose, 
Microcrystalline cellulose. 

  
  .פטרייתי-אנטי:  קבוצה תרפויתית

  
  :תפעילות רפואי
המאופיינים , בנרתיק) כגון קנדידה(פטרייתית רחבת טווח לטיפול מקומי בזיהומים פטרייתיים -תרופה אנטי

  . המלווים לעיתים בהפרשה מוגברת, צריבה, עקצוצים,י גרד נרתיקי"ע
  

  ?מתי אין להשתמש בתרופה
 אחרים מאותה פטרייתיים-אין להשתמש אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה או לחומרים אנטי

  .משפחה
  

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
  .אם הינך בהריון או מניקה

  
  :אזהרות

  .כך לרופא לפני השימוש בתרופה-עליך להודיע על, אם הינך רגישה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי
אם רופא איבחן אצלך בעבר .  עם רופאהתייעצי , במידה שזו הפעם הראשונה שהינך סובלת מזיהום בנרתיק

  . ימים3 במשך Vהשתמשי באגיסטן , זיהום פטרייתי והינך סובלת מתופעות דומות
  .אין להשתמש בתרופה אם הינך סובלת מכאבי בטן תחתונה ומחום

  .עליך להתייעץ עם רופא,  ימים3אם לא חל שיפור במצבך תוך 
יתכן שהינך בהריון או שהבסיס .  עליך להתייעץ עם רופא, לאם התופעות חוזרות תוך חודשיים מתום הטיפו

  .המחייב התייעצות עם רופא, לתופעות הוא מצב רפואי אחר כגון סוכרת
  .בזמן הוסת או דימום נרתיקי בתרופהאין להשתמש 

  .הטיפול צריך להסתיים לפני תחילת הוסת
, קונדום: כגון(משים באמצעי מניעה במיוחד כשמשת, בזמן הטיפול בתרופה יש להימנע מקיום יחסי מין

 בזמן השימוש משום שיעילות אמצעי מניעה אלו יורדת, גומי טבעי-(Latex)שעשויים מלטקס ) דיאפרגמה

  .Vעם אגיסטן 
  .12אין להשתמש בתרופה מתחת לגיל 

  
  :תגובות בין תרופתיות

יך לדווח לרופא המטפל כדי על, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, אם הינך נוטלת תרופה נוספת
  .תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-למנוע סיכונים או אי

  
  :תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת

הפסיקי את הטיפול ופני ; )נדיר(שהופיעו לאחר התחלת הטיפול , או גירוי מקומיפריחה  ,כאבים, צריבה
  .לרופא

עליך , או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית, עות לוואי שלא צויינו בעלון זהבכל מקרה שבו הינך מרגישה תופ
  .להתייעץ עם הרופא מיד
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  :מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
  ").אופן השימוש"ראי סעיף  ( ערבים רצופים3במשך , לפני השינהטבליה אחת בערב 

  .המומלצתאין לעבור על המנה 
 השתמשאך בשום אופן אין ל, אם שכחת להשתמש בתרופה זו בזמן קצוב יש להשתמש במנה מיד כשנזכרת

  !שתי מנות ביחדב
  

  :שימי לב
  . בלבדנרתיקילשימוש תרופה זו מיועדת ! לא לבלוע

  
  :אופן השימוש

.  בערב לפני השינה, עמוק ככל האפשר לתוך הנרתיק, יש להחדיר את הטבליה בעזרת מתקן ההחדרה המצורף
ראי איור (הדרך הטובה ביותר לבצע זאת היא בשכיבה על הגב עם הברכיים כפופות קצת פנימה לעבר הגוף 

מידה שהאזור החיצוני של איבר המין גם מגורה   ב.יש לשטוף היטב את מתקן ההחדרה לאחר כל שימוש).  2
רצוי שגם בן הזוג ישתמש , י בן הזוג"זרת ע  כדי למנוע הדבקה חו. יש למרוח אגיסטן קרם,או אדמומי/ו

  .באגיסטן קרם באזור איבר המין
  

  ?כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול
  . בהתאם להוראותם את הטיפולעליך להשלי

חשוב מאוד להחדירה עמוק ככל האפשר , י כך תימס לחלוטין"כדי שהטבליה תבוא במגע עם לחות וע
  .לנרתיק

  .גם גרביונים יש להחליף מדי יום.  ליפי לעיתים קרובותלבשי רק לבנים מכותנה והח

  .Vיק בזמן הטיפול באגיסטן אין להשתמש בתכשיר לשטיפת הנרת
כדי למנוע ההכתמה ניתן להשתמש בתחבושת .  בעת השימוש בתרופה לנרתיק תיתכן הכתמה של הלבנים

  .היגיינית או במגן תחתון
  

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

  . הרעלהיתמנע
  .חולים והביאי אריזת התרופה איתך-פני מיד לחדר מיון של בית, אם בטעות בלע ילד מן התרופה

  ! ללא הוראה מפורשת מרופאאל תגרמי להקאה
  .שכניך או מכריך, אל תיתני תרופה זו לקרוביך

  . שהינך נוטלת תרופהבכל פעם בדקי התווית והמנה !תרופות בחושךאין ליטול 
  .הרכיבי משקפיים אם הינך זקוקה להם

  
  :אחסנה

  .לא להקפיא.  במקום קריר
נא לשים לב לתאריך .  תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
  .יוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופהעליך לה, בכל מקרה של ספק!  התפוגה של התכשיר

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  
  
  2613.25080:  רישום התרופה' מס
  

  .ירוחם, מ"בעפריגו ישראל פרמצבטיקה  : היצרן
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