
  1986 –ו "התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא

  
  מרפן
  ספריי

  
  :הרכב
  :ל מכיל"כל מ

Benzoxonium chloride 1mg 
Chlorhexidine gluconate 5mg 

 
  :חומרים בלתי פעילים

Laurylmethylamineoxide, Purified water 
 

   :פואיתפעילות ר
  .כוויות קלות ועקיצות חרקים, שריטות, חתכים, התרופה מיועדת לחיטוי פצעים

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר

  .אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
  .אין להשתמש בתכשיר באזור העיניים או על הפה

מקרה של הנקב אין להשתמש בתכשיר על האוזן התיכונה ולפיכך אין להשתמש באוזן ב
  .בעור התוף

  
  :אזהרות

באם . אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא
יש , כואב או מלווה בחום,  ימים או במקרים שהפצע מתנפח14 – 10הפצע אינו נרפא לאחר 

  .להיוועץ ברופא
ניתן . שטוף במיםבמקרה של חדירה לעין יש ל, אסור להשתמש בעיניים או בקרבתם

באם השימוש לתקופה ארוכה או על שטחים נרחבים . להשתמש בתכשיר בתקופת ההריון
  .יש להיוועץ ברופא, במיוחד בשליש הראשון להריון

  
  :תגובות בין תרופתיות

עליך לדווח , אם הינך נוטלת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת
  .נים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיותסיכו לרופא המטפל כדי למנוע

  
  :תופעות לוואי

: בזמן השימוש בה עלולים להופיע תופעות לוואי כגון, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה
  .אדמומיות או גירוד

  
  :תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת

י /הפסק): נדיר (–)  בתכשירשלא היו קימים לפני השימוש(פריחה או דלקת מקומיים , גירוי
  .י לרופא/את הטיפול ופנה

או אם חל שינוי בהרגשתך , ה תופעות לוואי שלא צויינו בלעון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
  . עליך להתייעץ עם הרופא מיד, הכללית

  
  :בל בהעדר הוראה אחרת מהרופאמקומינון 
  ". אופן השימוש"י ב/ראה

  .לצתאין לעבור על המנה המומ
  
  



  
  :י לב/שים

  .תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע
במקרה של מגע עם , )כגון בפה ובאף(רקמות ריריות , יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים

  . יש לשטוף אותן היטב במים, העיניים
  

  :אופן השימוש
בתכשיר יש לאחר השימוש . יש לרסס פעם או פעמיים ביום ישירות על האזור שיש לטפל

.  ניתן להשתמש בתכשיר בכל מצב גם כשהמיכל הפוך. לתת לעור להתייבש לפני חבישה
  .בשימוש ראשון יש ללחוץ כמה פעמים ליציאת התרסיס

  .אין לשים חבישה אטומה על האזור המטופל
  

  !י הרעלה/מנע
תינוקות או /תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו

י /פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה. י הרעלה/ועל ידי כך תמנע
אין לגרום להקאה ללא הוראה . י אריזת התרופה איתך/והבא, מיד לחדר מיון של בית חוילם

  !מפורשת מרופא
 יש .ת תרופה/יש לבדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל! אין ליטול תרופות בחושך

  . ה להם/יים אם הינך זקוק]להרכיב משק
  

  :אחסנה
תרופות נשמרות לתקופה , האחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה. במקום קריר וחשוך

עליך , בכל מקרה של ספק! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר. מוגבלת בלבד
  .להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה

  . אריזהאין לאחסן תרופות שונות באותה
  

  1216830135: מספר רישום
  י אריזה חיצונית/ראה: יצרן

  
  פתח תקוה, 25רחוב בזל , מ" בעNCH: בעל הרישום


