
  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

                      ../2  
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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
  
  

1.12.05  



ÌÈÁ˜Â¯‰†˙Â˜˙†ÈÙÏ†ÔÎ¯ˆÏ†ÔÂÏÚ
±π∏∂†≠†Â¢Ó˘˙‰†®ÌÈ¯È˘Î˙©

Ì¯Ë·†ÂÙÂÒ†„Ú†ÔÂÏÚ‰†˙‡†ÔÂÈÚ·†ÈØ‡¯˜
¯È˘Î˙·†ÈØ˘Ó˙˘˙

˙Â‡È¯·‰†„¯˘Ó†È¢Ú†Ú·˜†‰Ê†ÔÂÏÚ†ËÓ¯ÂÙ
Â„È≠ÏÚ†¯˘Â‡Â†˜„·†ÂÎÂ˙Â

ÔËÒÈ‚‡
Ì¯˜
∫·Î¯‰

∫‰ÏÈÎÓ†˙¯ÙÂÙ˘†ÏÎ
                      Clotrimazole 1%

∫ÌÈÏÈÚÙ†È˙Ï·‰†ÌÈ·ÈÎ¯Ó‰
Benzyl Alcohol, Cetyl Esters Wax, Cetyl Stearyl Alcohol,
2-Octyldodecanol, Polysorbate 60, Purified Water,
Sorbitan Monostearate.

∫˙ÈËÈÂÙ¯˙†‰ˆÂ·˜
ÆÌÈÏÂÊ‡„ÈÓÈ‡‰†˙ˆÂ·˜Ó†È˙ÈÈ¯ËÙ≠ÈË‡†¯È˘Î˙

∫˙È‡ÂÙ¯†˙ÂÏÈÚÙ
Æ¯ÂÚ‰†˙ÂÙ˘Ù˘Â†˙ÂÈ¯ËÙ·†ÏÙËÏ†„ÚÂÈÓ†ÔËÒÈ‚‡
˙ÂÏÂÏÚ˘†¨˙ÂÈ¯ËÙ†Ï˘†ÌÈÊ†ÔÂÂ‚Ó·†ÏÙËÓ†¯È˘Î˙‰
˙ÂÚ·ˆ‡Â†˙ÂÙÎ†ªÛÂ‚‰†Ï˘†ÌÈÂ˘†ÌÈ¯ÂÊÈ‡·†ÚÈÙÂ‰Ï
ÌÈ¯ÂÊÈ‡Â†¯ÂÚ†ÈÏÙ˜†¨‰Ú˘ÙÓ†¨ÈÁ˘†È˙·†¨ÌÈÈÏ‚¯‰

Æ¯ÂÚ‰†Ï˘†ÌÈ¯Á‡

ø¯È˘Î˙·†˘Ó˙˘‰Ï†ÔÈ‡†È˙Ó

„Á‡Ï†˙Â˘È‚¯†ÍÏ†‰ÚÂ„È†Ì‡†˘Ó˙˘‰Ï† ÔÈ‡
Æ¯È˘Î˙‰†È·ÈÎ¯ÓÓ

ıÚÂÂÈ‰Ï†ÈÏ·Ó†¯È˘Î˙·†˘Ó˙˘‰Ï†ÔÈ‡
∫ÏÂÙÈË‰†˙ÏÁ˙‰†ÈÙÏ†‡ÙÂ¯·
Æ‰˜ÈÈÓ†ÍÈ‰†Ì‡†Â‡†ÔÂÈ¯‰·†ÍÈ‰†Ì‡

∫˙Â¯‰Ê‡
¨È‰˘ÏÎ†‰ÙÂ¯˙Ï†Â‡†Â‰˘ÏÎ†ÔÂÊÓÏ†‰Ø˘È‚¯†ÍÈ‰†Ì‡
Æ¯È˘Î˙·†˘ÂÓÈ˘‰†ÈÙÏ†‡ÙÂ¯Ï†ÍÎ≠ÏÚ†ÚÈ„Â‰Ï†ÍÈÏÚ
Â‡†˙Â·Â¯˜†ÌÈ˙ÈÚÏ†‰Ê†¯È˘Î˙·†˘Ó˙˘‰Ï†ÔÈ‡

Æ‡ÙÂ¯·†ıÚÂÂÈ‰Ï†ÈÏ·†˙Î˘ÂÓÓ†‰ÙÂ˜˙

∫˙ÂÈ˙ÙÂ¯˙≠ÔÈ·†˙Â·Â‚˙
˙¯Ó‚†Ì‡†Â‡†¨˙ÙÒÂ†‰ÙÂ¯˙†˙ØÏËÂ†ÍÈ‰†Ì‡
‡ÙÂ¯Ï†ÁÂÂ„Ï†ÍÈÏÚ†¨˙¯Á‡†‰ÙÂ¯˙·†ÏÂÙÈË†‰˙Ú†‰Ê
ÌÈÚ·Â‰†˙ÂÏÈÚÈ≠È‡†Â‡†ÌÈÂÎÈÒ†ÚÂÓÏ†È„Î†ÏÙËÓ‰

Æ˙ÂÈ˙ÙÂ¯˙≠ÔÈ·†˙Â·Â‚˙Ó

∫È‡ÂÂÏ†˙ÂÚÙÂ˙
ÔÓÊ·† ¨¯È˘Î˙‰† Ï˘†‰ÈÂˆ¯‰†˙ÂÏÈÚÙÏ† ÛÒÂ·
∫ÔÂ‚Î†¨È‡ÂÂÏ†˙ÂÚÙ˘‰†ÚÈÙÂ‰Ï†˙ÂÏÂÏÚ†Â·†˘ÂÓÈ˘‰
ÆÏÙÂËÓ‰†¯ÂÊÈ‡·†ıÂˆ˜ÚÂ†ÌÂÁ†˙˘‚¯‰†¨„Â¯È‚Â†ÈÂ¯È‚
¯ˆ˜†ÔÓÊ†ÍÂ˙†ÏÏÎ≠Í¯„·†˙ÂÙÏÂÁ†ÂÏ‡†˙ÂÚÙÂ˙

Æ¯È˘Î˙Ï†˙ÂÏ‚˙Ò‰‰†˙ÙÂ˜˙†¯Á‡Ï
∫˙„ÁÂÈÓ†˙ÂÒÁÈÈ˙‰†˙Â·ÈÈÁÓ‰†È‡ÂÂÏ†˙ÂÚÙÂ˙
ÈÂ¯È‚†Ï˘†˙ÂÚÙÂ˙†ÂÙˆ†¯˙ÂÈ·†˙Â¯È„†ÌÈ˙ÈÚÏ
˘ÂÓÈ˘‰†˙˜ÒÙ‰†Â·ÈÈÁ˘†¨¯È˘Î˙Ï†¯˙È†˙Â˘È‚¯Â

ÆÂ·
È‡ÂÂÏ†˙ÂÚÙÂ˙†‰Ø˘È‚¯Ó†ÍÈ‰†Â·˘†‰¯˜Ó†ÏÎ·
Í˙˘‚¯‰·†ÈÂÈ˘†ÏÁ†Ì‡†Â‡†¨‰Ê†ÔÂÏÚ·†ÂÈÈÂˆ†‡Ï˘

Æ„ÈÓ†‡ÙÂ¯‰†ÌÚ†ıÚÈÈ˙‰Ï†ÍÈÏÚ†˙ÈÏÏÎ‰

˙ÂÈ˙ÙÂ¯˙†ÔÈ·†˙Â·Â‚˙Â†È‡ÂÂÏ†˙ÂÚÙÂ˙
∫˙Â˜ÂÈ˙Â†ÌÈ„ÏÈ·

˙ÚÙÂ˙†ÏÎ†ÏÚ†ÏÙËÓ‰†‡ÙÂ¯Ï†ÁÂÂ„Ï†ÌÈ¯Â‰‰†ÏÚ
°‰Ø„ÏÈÏ†˙˙È‰†˙ÙÒÂ†‰ÙÂ¯˙†ÏÎ†ÏÚ†ÔÎÂ†È‡ÂÂÏ

ÆÂË¯ÂÙ˘†È‡ÂÂÏ†˙ÂÚÙÂ˙†ÏÈÚÏ†ÈØ‰‡¯

¯„Ú‰·†˘ÂÓÈ˘‰† ÔÙÂ‡Â† Ï·Â˜Ó† ÔÂÈÓ
∫‡ÙÂ¯Ó†˙¯Á‡†‰‡¯Â‰

Æ®·¯ÚÂ†¯˜Â·©†ÌÂÈ·†ÌÈÈÓÚÙ†Ï˘†ÏÂÙÈË†ÏÚ†ıÏÓÂÓ
Æ‰¯Â‚Ó‰†¯ÂÊ‡‰†˙‡†ÈØ˘·ÈÂ†ÈØ‰˜†¨˙È˘‡¯

ÈØ¯„Á‰Â†‰¯Â‚Ó‰†ÌÂ˜Ó‰†ÏÚ†Ì¯˜‰†˙‡†ÈØÁ¯Ó
˙ÂÓÎ†˜ÈÙÒ˙†ÏÏÎ≠Í¯„· ÆÈÂÒÈÚ†È¢Ú†¯ÂÚ‰†ÍÂ˙†Ï‡

Æ„È‰†ÛÎ†Ï„Â‚·†¯ÂÊÈ‡†ÈÂÒÈÎÏ†Ì¯˜‰†Ï˘†‰Ë˜
ÌÈÈ˙ÈÈ¯ËÙ‰†¯ÂÚ‰†ÈÓÂ‰ÈÊ·†ÚˆÂÓÓ‰†ÏÂÙÈË‰†Í˘Ó

Æ˙ÂÚÂ·˘†≤≠≥†ÔÈ·†Ú†ÌÈÂ˘‰
ÌÈÈ˙ÈÈ¯ËÙ†ÌÈÓÂ‰ÈÊ†Ï˘†Ì˙Â˘È‰†ÚÂÓÏ†˙Ó†ÏÚ
Í˘Ó·†ÏÂÙÈË‰†˙‡†ÍÈ˘Ó‰Ï†˘È†¨®ÌÈÈÏ‚¯·†Ë¯Ù·©

Æ‰ÏÁÓ‰†ÈÓÈÒ†ÏÎ†˙ÂÓÏÚÈ‰†¯Á‡Ï†ÌÈÈÚÂ·˘Î
˘È†¨˙ÂÚÂ·˘†¥†ÍÂ˙†Í·ˆÓ·†¯ÂÙÈ˘†ÏÁ†‡Ï†Ì‡

Æ‡ÙÂ¯Ï†˙ÂÙÏ
˘È†ÔÎÏ†¨˙ÂÈ¯ËÙ‰†˙ÁÈÓˆ†˙‡†˙„„ÂÚÓ†˙ÂÁÏ
˙‡†ıÂÁ¯Ï†˘È†ÆÚÂ‚‰†ÌÂ˜Ó·†˘·ÂÈ†ÏÚ†¯ÂÓ˘Ï
ÔÈ·†Æ‰ÙÂ¯˙‰†Ï˘†‰ÁÈ¯Ó†ÏÎ†ÈÙÏ†ÚÂ‚‰†¯ÂÊ‡‰
˙˜·‡·†˘Ó˙˘‰Ï†Ô˙È†Ì¯˜·†ÏÂÙÈËÏ†ÏÂÙÈË
˙‡†˘·ÈÏ† È„Î† ¨˙ÂÈ¯ËÙ†„‚†‰˜·‡·† Â‡†˜ÏË
ÏÚ†„ÈÙ˜‰Ï†˘È†¨ÌÈÈÏ‚¯·†ÏÂÙÈË‰†Ì‡†ÆÌÂ˜Ó‰
ÈÂˆ¯†Æ˙ÂÂ‰·‰†ÔÈ·†„ÁÂÈÓ·†˘Â·ÈÈÂ†˙È„ÂÒÈ†‰ˆÈÁ¯
˘Â·ÏÏÓ†ÚÓÈ‰Ï†˘È†ª‰˙ÂÎÓ†ÌÈÈ·¯‚·†˘Ó˙˘‰Ï
ÌÙÈÏÁ‰Ï†ÈÂ̂ ¯†ÆÌÈËËÈÒ†ÌÈ̄ ÓÂÁÓ†Â‡†̄ ÓˆÓ†ÌÈÈ·¯‚
˙ÂÂÚ·†Æ®‰ÚÈÊ‰†˙ÂÓÎ†ÈÙÏ©†ÌÂÈ·†ÌÈÓÚÙ†¯ÙÒÓ
ÆÌÈÈ·¯‚†‡ÏÏ†ÌÈÏ„Ò†ÏÂÚÏ†ıÏÓÂÓ†˙ÂÓÈ‡˙Ó‰

∫·Ï†ÈØÌÈ˘
ÈÂˆÈÁ†˘ÂÓÈ˘Ï†„ÚÂÈÓ†‰Ê†¯È˘Î˙†°ÚÂÏ·Ï†‡Ï

Æ„·Ï·
˙ÂÈ¯È¯†˙ÂÓ˜¯†ÌÚ†¯È˘Î˙‰†Ú‚ÓÓ†ÚÓÈ‰Ï†˘È
ÌÈÈÈÚ·†Ú‚Ó†Ï˘†‰¯˜Ó·†Æ®Û‡Â†‰Ù†¨ÌÈÈÈÚ†ÔÂ‚Î©
¯ÂÊ‡‰†˙‡†˙ÂÒÎÏ†ÔÈ‡†ÆÌÈÓ†ÌÚ†·ËÈ‰†ÛÂË˘Ï†˘È
È¢ÙÚ†‡Ï‡†¨¯ËÒÏÙ†Â‡ØÂ†˙˘Â·Á˙†ÌÚ†ÏÙÂËÓ‰

Æ‡ÙÂ¯‰Ó†˙˘¯ÂÙÓ†‰‡¯Â‰

°‰ÏÚ¯‰†ÈØÚÓ
ÌÂ˜Ó·†¯ÂÓ˘Ï†˘È†˙¯Á‡†‰ÙÂ¯˙†ÏÎÂ†‰Ê†¯È˘Î˙
˙Â˜ÂÈ˙†Â‡ØÂ†ÌÈ„ÏÈ†Ï˘†Ì„È†‚˘È‰Ï†ıÂÁÓ†¯Â‚Ò
„ÏÈ†ÚÏ·†˙ÂÚË·†Ì‡†Æ‰ÏÚ¯‰†ÈØÚÓ˙†ÍÎ†È„È≠ÏÚÂ
ÌÈÏÂÁ≠˙È·†Ï˘†ÔÂÈÓ†¯„ÁÏ†„ÈÓ†ÈØ‰Ù†¨‰ÙÂ¯˙‰†ÔÓ

ÆÍ˙È‡†¯È˘Î˙‰†˙ÊÈ¯‡†ÈØ‡·‰Â
°‡ÙÂ¯Ó†˙˘¯ÂÙÓ†‰‡¯Â‰†‡ÏÏ†‰‡˜‰Ï†ÌÂ¯‚Ï†ÔÈ‡
˙ÈÂÂ˙‰†˜Â„·Ï†˘È†°Í˘ÂÁ·†˙ÂÙÂ¯˙†ÏÂËÈÏ†ÔÈ‡
˘È† Æ‰ÙÂ¯˙†˙ØÏËÂ†ÍÈ‰˘†ÌÚÙ†ÏÎ·†‰Ó‰Â

ÆÌ‰Ï†‰Ø˜Â˜Ê†ÍÈ‰†Ì‡†ÌÈÈÙ˜˘Ó†·ÈÎ¯‰Ï
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PATIENT PACKAGE INSERT
IN ACCORDANCE WITH

THE PHARMACISTS' REGULATIONS
(PREPARATIONS) - 1986

Read this package insert carefully
in its entirety before using this preparation
The format of this leaflet was determined

by the Ministry of Health and its content was
checked and approved by it

AGISTEN
Cream
Composition:
Each tube contains: Clotrimazole 1%
Inactive ingredients:
Benzyl Alcohol, Cetyl Esters Wax, Cetyl Stearyl
Alcohol, 2-Octyldodecanol, Polysorbate 60,
Purified Water, Sorbitan Monostearate.
Therapeutic group:
Agisten is an imidazole antifungal preparation.

Therapeutic activity:
Agisten is intended for the treatment of fungus
and abrasions of the skin.
The preparation treats a range of fungal strains
that may appear in various body areas: soles of
the feet and toes, underarms, groin, skin folds
and other skin areas.

When should the preparation not be
used?
Do not use this preparation if you are sensitive
to any of its ingredients.

Do not use this preparation without
consulting a doctor before starting
treatment:

If you are pregnant or if you are breastfeeding.

Warnings:
If you are sensitive to any type of food or
medicine, inform your doctor before commencing
treatment with this preparation.
Do not use this preparation frequently, or for a
long period, without consulting a doctor.

Drug interactions:
If you are taking another drug concomitantly or
if you have just finished treatment with another
medicine, inform the attending doctor in order
to prevent hazards or lack of efficacy arising
from drug interactions.

Side effects:
In addition to the desired effect of the preparation,
adverse reactions may occur during the course
of using this preparation such as: irritation and
itching, feeling of warmth and stinging at the
treated area. These side effects usually disappear
within a short time following the period of
adaptation to the preparation.
Side effects that require special attention:
On very rare occasions symptoms of irritation
and hypersensitivity were noted that required
cessation of treatment.
In the event that you experience side effects not
mentioned in this leaflet, or if there is a change
in your general health, consult your doctor
immediately.

Adverse reactions and drug interactions
in children and infants:
Parents must inform the attending doctor about
any side effects, as well as any additional
medicine being taken by the child!
See above for details of side effects.

Recommended dosage and instructions
for use unless otherwise prescribed by
your doctor:
Twice daily treatment is recommended (morning
and evening).
First, clean and dry the irritated area. Apply the
cream to the irritated area and gently rub in.
Generally a strip of cream is sufficient to treat
an area the size of the palm of your hand.
The average duration of treatment, for the
different mycotic skin infections, is between
2-3 weeks.
In order to prevent recurrence of the mycotic
infections (especially of the feet), continue the
treatment for about two weeks after the
disappearance of all the infection's symptoms.
If there is no improvement in your condition
within 4 weeks, refer to your doctor.
Moisture enhances fungal growth. Therefore the
affected area should be kept dry. The affected
area must be washed before each application
of the preparation. Between each application of
the cream, talc or an antifungal powder may be
used in order to keep the area dry.
If treatment is for the feet be sure to wash  and
dry them thoroughly, especially the area between
the toes. It is best to wear cotton socks; avoid
wearing socks made of wool or synthetic
materials. Change them several times a day
(depending on the amount of sweat). During the
appropriate seasons, it is advisable to wear
sandals without socks.

Attention:
Do not swallow! This preparation is intended for
external use only. Avoid contact with mucous
membranes (such as the eyes, mouth and nose).
In case of contact with the eyes, rinse well with
water.
Do not cover the treated area with bandage or
band-aid, unless explicitly instructed to do so by
your doctor.

Avoid poisoning! This preparation, and all
other medicines, must be stored in a safe place
out of the reach of children and/or infants, to
avoid poisoning. If a child has accidentally
swallowed the medicine, proceed immediately
to a hospital emergency room and bring the
package of the preparation with you.
Do not induce vomiting unless explicitly instructed
to do so by a doctor!
Do not take medicines in the dark! Check the
label and the dose each time you take your
preparation. Wear glasses if you need them.

Storage: Store in a cool place. Do not freeze!
Even if kept in their original container and stored
as recommended, medicines may be kept for a
limited period only. Please note the expiry date
of the preparation! In case of doubt, consult the
pharmacist who dispensed the preparation to
you. Do not store different medications in the
same package.

License number: 13070.30920

Manufacturer:
Agis Industries (1983) Ltd., Yeruham.
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