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

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

  אלוורהאגיסטן :שם התכשיר
 קרם  

  
 :הרכב

 Clotrimazole 1%  :השפופרת מכילכל 
 

 :המרכיביםשאר 
Sorbitan monostearate, Polysorbate 60, Cetyl esters wax, Cetyl stearyl alcohol, 
2-Octyldodecanol, Benzyl alcohol, Aloevera powder, Purified water. 

 
 :פעילות רפואית

י "מיועד לטיפול בזיהומי עור הנגרמים עו אגיסטן אלוורה הינו תכשיר אנטי פטרייתי מקבוצת האימידזולים
 .דרמטופיטים ואחרים, קאנדידה: כגון, ות מזנים שוניםפטרי

 
 ?רכשימתי אין להשתמש בת

 .כשיררגישות לאחד ממרכיבי התאין להשתמש אם ידועה 
 

 :ר מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפולכשיאין להשתמש בת
 .מניקהאם הינך אם הינך בהריון או 

 
 :אזהרות

 .או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופאאין להשתמש בתכשיר זה לעיתים קרובות 
 .יש לשטוף היטב עם מים, במקרה של מגע בעיניים.  יש למנוע מגע התכשיר עם העיניים

 .רכשיכך לרופא לפני השימוש בת-עליך להודיע על, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/אם הינך רגיש
 

 :תגובות בין תרופתיות
עליך לדווח לרופא המטפל כדי , גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרתאו אם , ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל

 .תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-למנוע סיכונים או אי
 

 :תופעות לוואי
, גירוי וגירוד: כגון, ו עלולות להופיע השפעות לוואיבזמן השימוש ב, רכשיבנוסף לפעילות הרצויה של הת

כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת -  תופעות אלו חולפות בדרך.הרגשת חום ועקצוץ באיזור המטופל
 .ההסתגלות לתכשיר

 
 :תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת

 .שחייבו הפסקת השימוש בו, ורגישות יתר לתכשיר גירוילעיתים נדירות ביותר נצפו תופעות של 
עליך ,  אם חל שינוי בהרגשתך הכלליתאו, ה תופעות לוואי שלא צויינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
 .להתייעץ עם הרופא מיד

 
 :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות

י לעיל /ראה!  ה/על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד
 .תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו

 
 : מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופאמינון

 ).בוקר וערב(מומלץ על טיפול של פעמיים ביום 
 . שבועות2-3משך הטיפול הממוצע בזיהומי העור הפטרייתיים השונים נע בין 

 .יש לפנות לרופא,  שבועות4אם לא חל שיפור במצבך תוך 
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 :י לב/םשי
 .לשימוש חיצוני בלבד מיועד הר זכשית ! א לבלועל

את האזור ) כגון עם תחבושת(אין לכסות ).  כגון הפה והאף(יש להימנע ממגע התכשיר עם רקמות ריריות 
 .י הוראה מפורשת מהרופא" אלא עפ,המגורה

 
 :השימושאופן 

 .י את האזור המגורה/י ויבש/נקה, ראשית
 .י עיסוי" אל תוך העור עי/חדרהוהמגורה קרם על המקום י את ה/מרח
 .ק כמות קטנה של הקרם לכיסוי איזור בגודל כף הידיכלל תספ-בדרך

 
 ?י לסייע להצלחת הטיפול/כיצד תוכל

 .ידי הרופא-עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על
 .ר ללא התייעצות עם רופאכשי אין להפסיק את הטיפול בתךגם אם חל שיפור במצב

יש להמשיך את הטיפול במשך כשבועיים , )בפרט ברגליים(ותם של זיהומים פטרייתיים מנת למנוע הישנ-על
 ו אינוא במים והוניתן לשטפ,  חסר ריחינו האלוורהאגיסטן , לידיעתך.  לאחר היעלמות כל סימני המחלה

 .מכתים
 

 !י הרעלה/מנע
ידי כך -או תינוקות ועל/ ו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדיםהר זכשית

 . הרעלהי/תמנע
 .ר איתךכשיי אריזת הת/חולים והבא-י מיד לחדר מיון של בית/הפנ, אם בטעות בלע ילד מן התרופה

 ! ללא הוראה מפורשת מרופא להקאהוםלגרין א
 .ת תרופה/ שהינך נוטלבכל פעםהתווית והמנה  י/בדוק  !אין ליטול תרופות בחושך

 .ה להם/ הינך זקוקמשקפיים אם י/הרכב
 

 :אחסנה
 !  לא להקפיא.במקום קריר

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

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
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