
 
 

 
 
 

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

 ל' געזרקאין

 Lidocaine hydrochloride 2%:  הרכב החומר הפעיל
 .ל מימי של הידרוקסי אתיל צלולוזה'בג

 :המרכיבים הבלתי פעילים כוללים
Glycerin, propylene glycol, benzalkonium chloride, sodium hydroxide 

, התרופה מיועדת לאילחוש מקומי ולהקלה מקומית של כאבים בעור וברירית:  פעילות רפואית
כן התרופה מיועדת לאלחוש מקומי ולסיכה -כמו.  טחורים וכוויות קלות, שפשופים, כגון בחתכים

 .קני-בעת צינתור השופכה ובעת צינרור תוך

 ?מש בתכשירמתי אין להשת

או לאלחוש מקומי עם חומר , אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה
 .amideממשפחת 

 .או מיניקה, אם הינך בהריוןאין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול 

אם .  ץ ברופאאין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להווע:  אזהרות
 .כך לרופא לפני נטילת התרופה-עליך להודיע על, ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי/הינך רגיש

י להלן בסעיף / ראה–אין להשתמש בתרופה זו על פצעים מוגלתיים או על שטחי עור נרחבים 
 .מינון

ל בתרופה או אם גמרת זה עתה הטיפו, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל: תגובות בין תרופתיות
-יעילות הנובעים מתגובות בין-אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי

 .תרופתיות

בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה:  תופעות לוואי
 .לוואי

 :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
הפסק ): נדירות) (יו קיימים לפני השימוש בתכשירשלא ה(פריחה או דלקת מקומיים , גירוי

 !הטיפול ופנה לרופא מייד
או אם חל שינוי בהרגשתך , ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש

 !הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד

 :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות
 .ה/א המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילדעל ההורים לדווח לרופ



 :  מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
 .אין להשתמש ביותר משפופרת אחת ליום.  לפי הצורך: 12למבוגרים וילדים מעל גיל 

 .יש להתייעץ עם רופא, חמורות או נרחבות, לבעיות עור מתמידות
 .ל בשש שעות' גרם ג6לא יותר ממריחה של : 12 גיל לילדים מגיל שנתיים ועד

 .אין לעבור על המנה המומלצת
 .תרופה זו אינו מיועדת בדרך כלל לתינוקות מתחת לגיל שנתיים

 .  תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד!  לא לבלוע:  שים לב
 . אותן היטב במיםיש לשטוף, במקרה של מגע עם העניים.  יש להימנע ממגע התכשיר עם העיניים

 : אופן השימוש
לאחר מכן יש .  בפתיחת השפופרת יש להבריג את החלק התחתון המשונן של המכסה השקוף

לקראת שימוש יש לשלוף .  להסיר את הטבעת הלבנה ולהבריג חזרה את המכסה השקוף עד הסוף
חזיר את יש לה, במקרה שהחומר לא יוצא מהשפופרת.  את החלק העליון הדק במכסה השקוף

 .המכסה הדק ולחזור על פעולת ההברגה יותר חזק
, כאשר משתמשים בתרופה בעת צינתור השופכה ובעת צינרור תוך קני.  התרופה הינה סטרילית

 .כן אין להשתמש בשנית באותה השפופרת-פעמי ועל-התרופה מיועדת לשימוש חד

 !מנע הרעלה
או תינוקות ועל /חוץ להישג ידם של ילדים ותרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מ

 .ידי כך תמנע הרעלה
והבא אריזת , חולים-י מיד לחדר מיון של בית/פנה, ה או ילד בלע מן התרופה/אם בטעות את
 .התרופה איתך

 ! ללא הוראה מפורשת מרופאאל תגרום להקאה
י /הרכב.  תרופהבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך משתמש ב!  אין ליטול תרופות בחושך
 .ה להם/משקפיים אם הינך זקוק

אחסנה /גם לפי תנאי האריזה.  סגור היטב ומנע חדירת אוויר ורטיבות.   מקום קריר:  אחסנה
 . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, המומלצים

עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך , בכל מקרה של ספק!  נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר
 .התרופהאת 

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
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