
 נוזל, ®נוכסקורן
 1986 -ו "התשמ) תכשירים רפואיים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 

 
 .קרא בעיון את העלון עד סופו לפני השימוש בתרופה

 
 Salicylic Acid 10.5%:  מכיל:הרכב
                    %    2.1 Benzocaine 

 
 Pyroxylin,lodated: רשימת המרכיבים הבלתי פעילים

                                                                         Castor Oil, Camphor, Ether, Alcohol .          
 

 . גורם להתקלפות עור קשה ביבלתנוכסקורן :פעילות רפואית
 

 .התרופה מיועדת להרחקת יבלות: התוויות
 

 ?מתי אין להשתמש בתכשיר
 

 ת לאחד ממרכיבי התרופה או  אין להשתמש אם ידועה רגישו
 . לסליצילטים

 
 אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת  

 .ת או סבלת בעבר מסוכרת/ אם הינך סובלהטיפול
 

 אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או : אזהרות
 אין להשתמש  . במשך תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא

 אין להשתמש  . ורה או דלקתיעל עור מג, על פצעים פתוחים
 ,  חומצה סליצילית בתכשיר היא חומר קרטוליטי. באיזור הפנים

 בשימוש ממושך  .  על היבלת בלבדנוכסקורןיש לטפטף את ה
 ה למזון כלשהו או לתרופה  /אם הינך רגיש. עלול להיווצר גרוי עור

 .עליך להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה, כלשהי
 

 או  , ת תרופה נוספת/ אם הינך נוטל:ת בין תרופתיות תגובו
 אם סיימת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת עליך לדווח לרופא  

 המטפל כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות  
 .בין תרופתיות

 
 בזמן  , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה: תופעות לוואי 

 .ת לוואיהשימוש בה עלולות להופיע תופעו
 : תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

 שלא היו קיימים לפני השימוש  (פריחה או דלקת מקומיים ,  גירוי
 בכל  . יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא): נדיר) (בתכשיר

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

 . מיד
 

 ". אופן השימוש"בהעדר הוראה אחרת מהרופא ראה ב: המינון
 אם לא חל שיפור במצבך תוך . אין לעבור על המנה המומלצת
 .שבעה ימים יש לפנות לרופא

 
 . תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע: שים לב

 ). הפהכגון האף ו(רקמות ריריות , יש להמנע ממגע עם עיניים
 במקרה של מגע עם העיניים או רקמות אלו יש לשטוף עם 

 .כמות גדולה של מי ברז
 

 ,  על אמצע היבלתנוכסקורן יש לטפטף טיפת :אופן השימוש
 עד אשר תכוסה , להניח לטיפה להתייבש ולחזור על פעולה זו

 י לבל ירטב העור מסביב ליבלת כי /היזהר. כל היבלת בנוזל
 יש לחזור על הטיפול פעם .  שלא לצורךהדבר עלול להכאיב

 כ יש להשרות את אזור היבלת במים "אח,  ימים6ביום במשך 
 כאשר .  דקות ולהרים את היבלת בקלות15 עד 10חמים למשך 

 יש צורך להחזיק את האצבעות ,  בין האצבעותנוכסקורןשמים 
 .עד שהנוזל יתייבש, נפרדות זו מזו

 
 
 
 
 
 



 
 

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

 אם בלעת מהתרופה או אם בטעות בלע ילד מן . הרעלה
 ולהביא , יש לפנות מיד לחדר מיון של בית חולים, התרופה

 .אריזת התרופה איתך
 ! ללא הוראה מפורשת מרופאאין לגרום להקאה

 
 בכל פעם  יש לבדוק התווית והמנה !טול תרופות בחושךאין לי

 ה /י משקפיים אם הינך זקוק/הרכב. ת תרופה/שהינך נוטל
 .להם

 
 יש לסגור היטב לאחר השימוש .  במקום קריר וחשוך:אחסנה

 יש , חומר דליק! זהירות. נוכסקורןכדי למנוע התנדפות ה
  ,אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה! להרחיק מאש

 נא לשים לב לתאריך . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד
 עליך להיוועץ , בכל מקרה של ספק! התפוגה של התכשיר

 אין לאחסן תרופות שונות . ברוקח שסיפק לך את התרופה
 .באותה אריזה

 
 .בבקבוק'  מל15 נוכסקורן: אריזה

 
 .518424463: רישום התרופה' מם

 
 ישראל, 38100חדרה , 50. ד.ת, באעקי-אור, מ"דקסון בע: היצרן

 
 
 


