
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא 

אנהידרול פורטה
תמיסה בבקבוק "רול און"

חומר פעיל וריכוזו:
החומר הפעיל הוא אלומיניום כלוריד הקסאהידראט

(Aluminum Chloride Hexahydrate) 20% w/v
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 6 "מידע נוסף".

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

הרוקח. 
התרופה מיועדת לילדים, למבוגרים ולקשישים. עליך להשתמש בה בצורה נכונה. 
היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא באם הסימפטומים 

מחמירים.

למה מיועדת התרופה?  .1
התרופה, אנהידרול פורטה הינה טיפול בהזעת יתר: בבית השחי, בידיים או 

ברגליים.
החומר הפעיל אלומיניום כלוריד הקסאהידראט מפחית את הזיעה על-ידי חסימת 
בלוטות הזיעה בעור ופועל כדאודורנט על-ידי השמדת הבקטריות שגורמות 

לריח הגוף.
קבוצה תרפויטית: תרכובות אלומיניום וכלור.

לפני שהנך משתמש באנהידרול פורטה  .2
 אין להשתמש באנהידרול פורטה 

אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר   •
מכילה התרופה. ראה פרק 6 למרכיבים בלתי פעילים בתרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
יש להגביל את המריחה לאזורים המזיעים בלבד, בבית השחי, בידיים או  	•

ברגליים.
הקפד שאזורי העור שיטופלו יהיו יבשים לחלוטין לפני השימוש (ראה פרק 3).  •

אל תמרח על עור סדוק או מגורה.  	•
בזמן הטיפול בבית השחי אל תגלח את השיער בבית השחי ואל תשתמש   •
בתכשיר כלשהו להורדת שיער מאזור זה, בתוך 12 שעות לפני או אחרי השימוש 

באנהידרול פורטה.
המנע ממגע עם העיניים, האף והפה. 	•

הקפד שתוכן הבקבוק לא יישפך שכן זה עלול לפגוע בך, בבגדיך ובחפציך  	•
(ראה פרק 4).

אל תנער את הבקבוק. 	•
אל תנסה להסיר את הגולה שמכסה את פי הבקבוק. 	•

הקפד על סגירת מכסה הבקבוק בזמן שאינך משתמש בו. 	•
זהירות! החומר דליק מאוד. אין להשתמש ליד אש או מקור הצתה.  •

גילוח בית השחי/הסרת שיער  
בזמן הטיפול בבית השחי אל תגלח את השיער בבית השחי ואל תשתמש  
בתכשיר כלשהו להורדת שיער מאזור זה, בתוך 12 שעות לפני או אחרי השימוש 

באנהידרול פורטה.
שימוש בתרופות אחרות  

אנהידרול פורטה אינו משפיע או מושפע משימוש בתרופות אחרות.
היריון והנקה  

ניתן להשתמש בתכשיר בזמן ההיריון ובהנקה. מרכיבי התרופה בתכשיר זה 
ובתכשירים דומים הם בשימוש נרחב הרבה שנים ללא דיווחים על בעיות. עם 

זאת ניסויי בטיחות לא בוצעו בתרופה.
נהיגה ושימוש במכונות  

לא ידוע כי השימוש בתרופה משפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכונות.

כיצד להשתמש באנהידרול פורטה?  .3
לילדים, מבוגרים וקשישים:

אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד. 	•
יש למרוח את התכשיר רק בבתי השחי, ידיים או רגליים.  	•

וודא שאזורי העור שיטופלו יהיו יבשים לחלוטין לפני השימוש באנהידרול  	•
פורטה. 

כדי שאזורי הטיפול יהיו יבשים לחלוטין:  
אל תתקלח/או אל תעשה אמבטיה מיד לפני הטיפול.  

יש למרוח את התכשיר בלילה רק לפני שהנך הולך לישון, לפני כניסתך למיטה  	•
(זאת מכיוון שבלוטות הזיעה שלך נוטות להיות פחות פעילות כשהנך ישן).

לפני השימוש בתרופה וודא שמכסה התרופה מוברג היטב, אחר-כך הטה את  	•
הבקבוק כדי להרטיב את הגולה שברולר. אל תנער את הבקבוק.

פתח את מכסה הבקבוק ומרח את הנוזל באזורים המזיעים כנדרש. 	•
המתן עד שהנוזל יתייבש מעצמו (זה ייקח מס' דקות ספורות), אחר-כך רחץ  	•

את ידייך (אלא אם הטיפול הוא בידיים).

יש להישאר עם הטיפול כל הלילה, ורק בבוקר יש לרחוץ את האזורים המטופלים  	•
היטב.

יש להשתמש באנהידרול פורטה באותו אופן במשך שני לילות רצופים ולאחר  	•
מכן להפסיק את הטיפול למשך שני הלילות הבאים.

יש לחזור ולמרוח במשך שני לילות עם הפסקה נוספת למשך שני לילות לאחר  	•
מכן. יש להמשיך בטיפול המחזורי ככל שנדרש.

הפחת או הגבר את תדירות הטיפול כדי להתאימה לצרכיך (שים לב, אם הנך  	•
חווה תופעות לוואי, כנראה שתדירות הטיפול גדולה מדי - (ראה פרק 4). 

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברוקח או ברופא. 	•
שימוש בדאודורנטים או אנטיפרספירנטים אחרים

השימוש בדאודורנטים או אנטיפרספירנטים רגילים איננו הכרחי בזמן השימוש 
באנהידרול פורטה. אם הנך רוצה להמשיך ולהשתמש בתכשירים אלו עליך:

להשתמש בהם רק בימים שבהם אינך משתמש באנהידרול פורטה או 	•
השתמש בהם בבוקר שלמחרת רק לאחר שרחצת את האנהידרול פורטה. יש  	•
לוודא שלפני השימוש הבא באנהידרול פורטה, רחצת היטב את הדאודורנטים 
או האנטיפרספירנטים, ועורך יבש לחלוטין לפני השימוש באנהידרול פורטה.

אם התכשיר נכנס לעיניים או לפה
התכשיר עלול לגרום לנזק אם הוא נכנס לעיניך או לפיך. שטוף את עיניך או פיך 
עם הרבה מים. בזמן שהנך שוטף עין אחת, שים לב שלא תשטוף את התרופה 

לעין השנייה. מיד אחר-כך פנה לבית חולים לטיפול.
אם השתמשת בתכשיר בתדירות גבוהה מדי

שימוש יתר עלול לגרום לגירוי באזורים המטופלים. אם הנך סובל מגירוי, השתמש 
בתכשיר בתדירות נמוכה יותר וטפל בתסמיני הגירוי המתוארים בפרק 4.

אם שכחת ליטול את התכשיר
אל תדאג אם שכחת לעיתים להשתמש בתרופה, המשך את הטיפול אחרי 

שנזכרת.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש באנהידרול פורטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק 
מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול 

מאף אחת מהן.
תגובה שכיחה לסוג טיפול כזה הינה גירוי עורי ואדמומיות באזור המטופל. תגובה 
זו בדרך-כלל קלה וזמנית. אם הגירוי מציק, נסה להפחית את תדירות הטיפול, או 

שניתן להשתמש בקרם הידרוקורטיזון בריכוז נמוך כדי להפסיק את הגירוי.
התכשיר עלול לפגוע, אם הוא נשפך לך על: בגדים, בדים, תכשיטים או 

מתכות, או משטחים מבריקים.
הפסק את השימוש בתרופה, פנה לרופא או לרוקח אם אחת מתופעות הלוואי 

החמירה או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון זה.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח 
על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות 

)www.health.gov.il( המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי.

איך לאחסן את אנהידרול פורטה   .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג  	•
ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תימנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא 

הוראה מפורשת מרופא!
סגור את המכסה היטב לאחר השימוש. 	•

אחסן את התרופה במצב ניצב כדי למנוע שפיכה. 	•
.25oC אין לאחסן את התרופה בטמפרטורה העולה על 	•

התכשיר דליק מאוד, יש לאחסן הרחק מאש או מקורות הצתה. 	•
אין להשתמש בו ליד להבות או מקורות הצתה (סיגריות בוערות, או כל דבר  	•

אשר עלול לגרום להצתה עד ליבוש מוחלט של התכשיר).
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי  	•

האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
אין להשליך את התרופה לשירותים או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך  	•

כיצד להיפטר מתכשירים שאין בהם צורך. צעדים אלה יגנו על הסביבה.

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: 	•

Industrial Methylated Spirit. 95%
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה 	•

הבקבוק מכיל 60 מ"ל תמיסה עורית של אנהידרול פורטה. לבקבוק יש גולה - רול   
און ומכסה הברגה. התמיסה צלולה ללא צבע ואיננה מכילה חומרי בישום.

שם בעל הרישום וכתובתו: תרופארם שיווק 1985 בע"מ,   •
פארק תעשיות פולג, ת"ד 8105, א.ת. דרום נתניה.  

שם יצרן וכתובתו: דרמל לבורטוריס בע"מ, גוסמור הרטס, אנגליה. 	•
הבריאות  במשרד  התרופות הממלכתי  בפנקס  התרופה  רישום  מספר  	•

603827252
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: מאי 2013. 	•

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