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

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

                                    לי'ג טיודנטול
  

  Isothipendyl Hydrochloride 0.75% :הרכב
  .Purified water, C.M.C. sod. Sorbitol sol. Sorbic acid, edetic acid: עילים בלתי פחומרים
  : התרופה מיועדת להקלה זמנית בגרוד עקב הפרעות קלות בעור כגון :התוויות
  .כוויות שמש ודלקת עור אלרגית מקיסוס או מאלון, גירויים, )לא רעילות(עקיצות 

  

  ?מתי אין להשתמש בתכשיר
  .ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופהאין להשתמש אם 

  :אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
  .נך בהריון או מניקהאם הי

  

  :אזהרות
עליך להודיע על , ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש .אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי להיוועץ ברופא

   . ת התרופהכך לרופא לפני נטיל
  .או על אבעבועות רוח או חצבת, בנוכחות שלפוחיות או הפרשות, עור סדוק או מודלק, אין להשתמש על פצעים פתוחים

  .יש להימנע משימוש ממושך או נרחב בתכשיר
  .אין להשתמש בתכשיר זה בעיניים

  

  :תגובות בין תרופתיות
-ל בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או איטיפואו אם גמרת זה עתה , תרופה נוספתת /אם הינך נוטל

  . תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין
  

  :תופעות לוואי
  . הרגשת צריבה חולפת:  לוואי כגוןהשפעותבזמן השימוש בה עלולות להופיע , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

  

  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
  . לרופאי/י הטיפול ופנה/ק הפס-נדיר): שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר( או דלקת מקומיים ריחהפ ,גירוי

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

  

  :רופאמ מקובל בהעדר הוראה אחרת מינון: מינון
  . למרוח על האזור הנגוע מספר פעמים ביום לפי הצורךיש

  .י הרופא"יקבע ע:  שנים6מינון לילדים מתחת לגיל 
  .עבור על המנה המומלצתאין ל

  .אם לא חל שיפור במצב תוך מספר ימים יש לפנות לרופא
  

  .תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע: י לב/שים
  .יש לשטוף אותן היטב במים, במקרה של מגע עם העיניים) כגון בפה ובאף(רקמות ריריות , נייםיש למנוע מגע התכשיר עם העי

  

  !י הרעלה/מנע
אם נטלת . י הרעלה/כך תמנע-או תינוקות ועל ידי/תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו

  .י אריזת התרופה איתך/והבא, חולים-י מיד לחדר מיון של בית/פנה, מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
  ! ללא הוראה מפורשת מרופאגרום להקאה ל אין

  .ה להם/ משקפיים אם הינך זקוקי/בהרכ. ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעם התווית והמנה י/בדוק !אין ליטול תרופות בחושך
  

  . במקום קריר:אחסנה
! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר. תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, יםהאחסנה המומלצ/גם לפי תנאי האריזה
  . עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  

  103252439400 :רישום התרופה' מס
  

  חולון30המלאכה , מ" בעית תרופותרקח תעשי: יצרן
  

  

  
  
 

 
 


