
ראייתם והישג ידם של 
ילדים ו/או תינוקות ועל 
ידי כך תמנע הרעלה. אל 
תגרום להקאה ללא הוראה 

מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה   •
התפוגה  תאריך  אחרי 
המופיע   (exp. date (
על גבי האריזה. תאריך 
ליום  מתייחס  התפוגה 

האחרון של אותו חודש.
ראשונה  פתיחה  לאחר   •
ניתן להשתמש במשך 6 

חודשים.
יש לאחסן במקום קריר   •

.25°C מתחת ל
אחסן באריזה המקורית.  •

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל   •

התרופה מכילה גם:
Sodium lauryl sulphate, 
sodium lauryl ether 
sulphate, ethyl alcohol, 
lactic acid, cocamide 
diethanolamine, 
cocamidopropylamine 
oxide, Perfume 199-95, 
purified water.

כיצד נראית התרופה ומה   •
תוכן האריזה:

בקבוק פלסטיק המכיל   
100 מיליליטר אגיספור 

שמפו.
שם היצרן ובעל הרישום:   •
פריגו ישראל פרמצבטיקה 
בע"מ. ת.ד. 16, ירוחם. 

עלון זה נבדק ואושר ע"י   •
משרד הבריאות בתאריך: 

אוגוסט 2014.
מספר רישום התרופה   •
ת  ו פ ו התר קס  בפנ
במשרד  הממלכתי 

הבריאות:
12623.26745  

לשם הפשטות ולהקלת   •
הקריאה, עלון זה נוסח 
בלשון זכר. על אף זאת, 
התרופה מיועדת לשני 

המינים. 

תופעות  רשימת  למקרא 
ולא תסבול  ייתכן  הלוואי. 

מאף אחת מהן.
תופעות לוואי הידועות לגבי 

השימוש בביפונזול:
וברקמה  בעור  תופעות   •

התת עורית: 
דלקת עור ממגע, דלקת עור   
אלרגית, אודם, גרד, פריחה, 
שלפוחית,  אורטיקריה, 
קילוף העור, אקזמה, עור 
יבש, גירוי בעור, ריכוך של 

העור, ותחושת צריבה.
ו/או בצקת באזור  כאב   •

המטופל.
תופעות אלו חולפות לאחר 
הפסקת הטיפול, אולם אם 
התופעות לעיל מתמשכות 
ו/או מטרידות, יש לפנות 

לרופא.
אם אחת מתופעות הלוואי 
מחמירה, או כאשר אתה 
סובל מתופעת לוואי שלא 
הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ 

עם הרופא.

את  לאחסן  איך   .5
התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל   •
תרופה אחרת יש לשמור 
במקום סגור מחוץ לשדה 

בהעדר  השימוש  אופן 
הוראה אחרת מהרופא: 

 4 במשך  להשתמש  יש 
שבועות. המינון המומלץ 
בשבוע.  פעמים   3 הוא 
לחפוף  יש  חפיפה  בכל 
את הקרקפת פעמיים. יש 
לנער את הבקבוק היטב, 
של  קצובה  כמות  ליטול 
לאזור  או  לשיער  שמפו 
הנגוע בעור ולהשאיר את 
השמפו על הקרקפת למשך 
השטיפה.  לפני  דקות   5
בכמות  להשתמש  יש 
כדי  שמפו  של  מספקת 
טובה  הקצפה  להבטיח 

של השמפו. 
אין ליטול תרופות בחושך!   •
בדוק התווית והמנה בכל 
פעם שהנך נוטל תרופה. 
הרכב משקפיים אם הנך 

זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות 
בנוגע לשימוש בתרופה, 
היוועץ ברופא או ברוקח. 

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש 
עלול  שמפו  באגיספור 
לגרום לתופעות לוואי בחלק 
מהמשתמשים. אל תיבהל 

תשתמש  כיצד   .3
בתרופה?

לפי  יש להשתמש  תמיד 
הוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או 
הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו 
על ידי הרופא בלבד. 

המנה  על  לעבור  אין 
המומלצת.

לשימוש חיצוני בלבד. אין 
לבלוע. 

יש לנער לפני השימוש.
או  ילד  בלע  בטעות  אם 
מישהו אחר מן התרופה, 
פנה מיד לרופא או לחדר 
מיון של בית חולים והבא 

אריזת התרופה איתך.
את  ליטול  שכחת  אם 
מנה  ליטול  אין  התרופה 
המנה  את  קח  כפולה. 
הבאה בזמן הרגיל והיוועץ 

ברופא.
כפי  בטיפול  להתמיד  יש 

שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב 
בריאותך, אין להפסיק הטיפול 
בתרופה ללא התייעצות עם 

הרופא או הרוקח. 

מקבוצת האימידאזולים 
 , ל ו ז נ ו ק א  : ן ו ג כ
מיקונזול  קלוטרימזול, 
 econazole, clotrimazole,(

.(miconazole
הנך רגיש למזון כלשהו   •

או לתרופה כלשהי.
אם אתה לוקח, או אם   
לקחת לאחרונה, תרופות 
אחרות כולל תרופות ללא 
מרשם ותוספי תזונה, 
ספר על כך לרופא או 
לרוקח. במיוחד יש ליידע 
את הרופא או הרוקח אם 

אתה לוקח וארפרין.
הריון והנקה   

אין להשתמש בתרופה אם 
הנך בהריון או מניקה, אלא 

בהמלצת הרופא בלבד.
ם  י ד ל י ב ש  ו מ י ש  

ותינוקות
השימוש בתינוקות ופעוטות 
תחת  להיעשות  חייב 

השגחה רפואית.
אם לא חל שיפור במצבך   •
יש  שבועות,   6 תוך 

לפנות לרופא שנית.
של  מגע  למנוע  יש   •

התכשיר עם העיניים. 

ת  ד ע ו י מ ה  מ ל  .1
התרופה? 

לטיפול במחלות פטרייתיות 
בקרקפת, כגון פטריאזיס 
ורסיקולור )פטרת השמש) 
וסבוראה דרמטיטיס )דלקת 

עור חלבית). 
ת  י ט י ו פ ר ת ה  צ ו ב ק
אנטי פטרייתי ממשפחת 

האימידאזולים.

ש  ו מ י ש י  נ פ ל  .2
בתרופה

ש  מ ת ש ה ל ן  י א  
בתרופה:

אם אתה רגיש )אלרגי)   •
לחומר הפעיל או לכל 
מהמרכיבים  אחד 
הנוספים אשר מכילה 

התרופה.
אזהרות מיוחדות הנוגעות 

לשימוש בתרופה 
אין להשתמש בתרופה   •
או  קרובות  לעיתים 
לתקופה ממושכת בלי 

להיוועץ ברופא.
לפני הטיפול באגיספור   

ספר לרופא אם
רגישות  לך  דועה  י  •
לתרופות אנטי פטרייתיות 

עלון לצרכן לפי תקנות 
הרוקחים )תכשירים( 

התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי 

מרשם רופא בלבד.

אגיספור
שמפו

כל בקבוק מכיל: 
Bifonazole 1% ביפונזול

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים 
בתכשיר - ראה סעיף 6. 

קרא בעיון את העלון עד 
תשתמש  בטרם  סופו 
בתרופה. עלון זה מכיל מידע 
תמציתי על התרופה. אם יש 
לך שאלות נוספות, פנה אל 

הרופא או אל הרוקח. 
לטיפול  נרשמה  זו  תרופה 
אותה  תעביר  אל  עבורך. 
לאחרים. היא עלולה להזיק 
להם אפילו אם נראה לך כי 

מצבם הרפואי דומה.
מיועדת  אינה  התרופה 
לגיל  מתחת  לתינוקות 

חודש.
12.1.16  30203161



Patient Package insert 
in accordance With 

the Pharmacists’ 
regulations 

(PreParations) – 1986
The medicine is dispensed 

with a doctor’s  
prescription only.

agisPor 
shamPoo
each bottle contains: 
Bifonazole 1%
Inactive ingredients and 
allergens in the preparation –  
see Section 6. 
read this leaflet carefully 
in its entirety before using 
the medicine. This leaflet 
contains concise information 
about the medicine. If you 
have further questions, 
refer to the doctor or 
pharmacist.
This medicine has been 
prescribed to treat you. Do 
not pass it on to others. It 
may harm them, even if 
it seems to you that their 
medical condition is similar.

the medicine is not 
intended for infants below 
the age of one month. 

1. W h at  i s  t h e 
medicine intended 
for?

For the treatment of mycotic 
diseases of the scalp, such 
as pityriasis versicolor and 
seborrheic dermatitis.
therapeutic group
An antifungal belonging to 
the family of imidazoles.

2. Before using the 
medicine

 do not use the 
medicine:

• If you are sensitive 
(allergic) to the active 
ingredient or to any of 
the other ingredients 
found in the medicine.

s p e c i a l  w a r n i n g s 
regarding use of the 
medicine
• Do not use the medicine 

frequently, or for a long 
period, without consulting 
the doctor. 

associated with the use 
of Bifonazole:
• Reactions on the skin 

and subcutaneous 
tissue: 

 Contact dermatitis, 
a l l e r g i c  s k i n 
inflammation, reddening, 
itching, rash, urticaria, 
blistering, peeling of the 
skin, eczema, dry skin, 
skin irritation, softening 
of the skin, and burning 
sensation.

• Pain and/or edema in 
the treated area. 

These s ide effects 
disappear after cessation 
of treatment, however if 
these effects persist and/
or are bothersome, refer 
to the doctor.
If any of the side effects 
worsen, or if you suffer 
from a side effect that 
is not mentioned in the 
leaflet, consult with the 
doctor.

5. h o W  s h o u l d 
the medicine Be 
stored?

• Avoid poisoning! This 
medicine, and any 

If a child or anyone 
else has accidentally 
swallowed the medicine, 
proceed immediately to 
the doctor or a hospital 
emergency room and 
bring the package of the 
medicine with you. 
if you forgot to take 
the medicine do not 
take a double dose. 
Take the next dose at 
the scheduled time and 
consult the doctor.
Adhere to the treatment 
regimen as recommended 
by the doctor.
Even if there is an 
improvement in your 
health, do not stop 
treatment with the 
m e d i c i n e  w i t h o u t 
consulting the doctor or 
pharmacist.
Method of use in the 
absence  o f  o the r 
instructions from the 
doctor: 
Use for 4 weeks. The 
recommended dosage is 
3 times a week. At every 
shampooing, the scalp 
should be shampooed 

 Before beginning 
treatment with agispor, 
tell the doctor if
• you have a known 

sensitivity to antifungal 
medic ines of  the 
imidazole group such as: 
econazole, clotrimazole, 
miconazole.

• you are sensitive to 
any type of food or 
medicine. 

 if you are taking, or 
have recently taken 
other  medic ines , 
i n c l u d i n g  n o n -
prescription medicines 
a n d  n u t r i t i o n a l 
supplements, tell the 
doctor or pharmacist. 
Especially inform the 
doctor or pharmacist if 
you are taking warfarin.

 P re g n a n c y  a n d 
breastfeeding
Do not use the medicine 
if you are pregnant 
o r  b reas t f eed ing , 
except with the explicit 
recommendation of the 
doctor. 

twice. Shake the bottle 
well, apply a measured 
amount of shampoo 
to the hair or affected 
area of the skin and 
leave the shampoo on 
the scalp for 5 minutes 
before washing off. Use 
a sufficient quantity 
of shampoo to ensure 
good foaming of the 
shampoo. 
• Do not take medicines 

in the dark! Check the 
label and the dose 
each time you take the 
medicine. Wear glasses 
if you need them.

If you have further 
questions regarding 
use of the medicine, 
consult the doctor or 
pharmacist.

4. side effects
As with any medicine, 
use of Agispor Shampoo 
may cause side effects in 
some users. Do not be 
alarmed by reading the 
list of side effects. You 
may not suffer from any 
of them. 
Known side effects 

 use in children and 
infants 
Use in infants and 
toddlers must be under 
medical supervision.
• I f  t h e re  i s  n o 

improvement in your 
condition within 6 
weeks, refer to the 
doctor again.

• Avoid contact of the 
preparation with the 
eyes.

3. h o W  s h o u l d 
You use the 
medicine?

Always use according 
t o  t h e  d o c t o r ’s 
instructions.
Check with the doctor 
or pharmacist if you are 
uncertain.
The dosage and manner 
of treatment will be 
determined by the 
doctor only. 
do not exceed the 
recommended dose. 
for external use only. 
do not swallow. 
Shake before use. 

cocamidopropylamine 
oxide, Perfume 199-
95, purified waterֶ

• W h a t  d o e s  t h e 
medicine look like and 
what are the contents 
of the package:

 A  p last ic  bot t le 
c o n t a i n i n g  1 0 0 
milliliters of Agispor 
Shampoo.

• Name of manufacturer 
and  reg i s t r a t i on 
holder: Perrigo Israel 
Pharmaceuticals Ltd., 
P.O.B. 16, Yeruham.

• Th is  leaf le t  was 
checked and approved 
by the Ministry of 
Health in August 
2014.

• Registration number 
of the medicine in the 
National Drug Registry 
of the Ministry of 
Health: 

 12623.26745

other medicine, should 
be kept in a closed 
place out of the sight 
and reach of children  
and/or infants in order to 
avoid poisoning. Do not 
induce vomiting without 
explicit instructions 
from the doctor.

• Do not use the medicine 
after the expiry date 
(exp. date) appearing 
on the package. The 
expiry date refers to the 
last day of that month.

• Can be used for 6 
months after f i rst 
opening.

• Store in a cool place 
below 25°C. 

• Store in the original 
packaging.

6. further 
information

• In addition to the active 
ingredient, the medicine 
also contains: 

 Sodium lauryl sulphate, 
sodium lauryl ether 
sulphate, ethyl alcohol, 
lactic acid, cocamide 
diethanolamine,




