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 ! החמרות בלבדטופס זה מיועד לפרוט ה

 
 

 ההחמרות המבוקשות

 
 פרק בעלון

 

 
 טקסט נוכחי

 
 טקסט חדש

אין 
להשתמש 
 בתרופה זו

 אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה  -
 
 
 
ליים )כגון הרפס או כשאתה סובל מזיהומים וירא -

 אבעבועות(, משחפת העור, מעגבת )מחלת מין(
 בדלקת אוזן חיצונית אם קיים נקב בעור התוף -

 

של התרופה אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה  -
צטוסטיאריל מרכיב המופיעים בסעיף "הרכב" למעלה, ל

או למרכיבים   cetostearyl alcohol)אלכוהול ) 

 עלון זה.ב ,"מידע נוסף"-6ף האחרים המופיעים בסעי
כשאתה סובל מזיהומים ויראליים )כגון הרפס או  -

 אבעבועות(, משחפת העור, מעגבת )מחלת מין(
 בדלקת אוזן חיצונית אם קיים נקב בעור התוף לטיפול -

 

 מינון: מינון
 יש למרוח על המקום הנגוע לפי הוראות הרופא. 

 

 מינון:
 הוראות הרופא. יש למרוח על המקום הנגוע לפי 

פעמיים  השתמשבהעדר הוראה אחרת מהרופא, יש ל
  .ביום )בוקר וערב(

על האזור הנגוע, יש למרוח את הקרם בשכבה דקה 
 ולעסות לתוך העור.

  
תופעות 

 לוואי
עלול  קרם טבעקוטןכל תרופה, השימוש בבכמו 

 לגרום לתופעות לוואי. 
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן 

 לא תסבול מאף אחת מהן.ו
 

  יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד

  אם מופיע גירוי יתר, פריחה או דלקת
מקומיים שלא היו קיימים לפני השימוש 

 בתרופה )נדיר(.

  אם לא חל שיפור במצבך או חלה הרעה
 )נדיר(.

 
 תופעות לוואי נוספות

אדמומיות עם נפיחות, הרגשת חום מקומי 
 או גירוי בעורועקצוץ, יובש 

תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר 
לאחר תקופת ההסתגלות לתרופה, אולם, אם 

 תופעות הלוואי אינן חולפות, ופנה לרופא.
 

אם אחת אם הופיעה תופעת לוואי, 
מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה 
סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, 

 עליך להתייעץ עם הרופא.
 

עלול לגרום  קרם טבעקוטןכל תרופה, השימוש בבמו כ
 לתופעות לוואי. 

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא 
 תסבול מאף אחת מהן.

 
  יש להפסיק את הטיפול ולפנות לרופא מיד

  אם מופיע גירוי יתר, אלרגיתאם מופיעה תגובה ,
פריחה או דלקת מקומיים שלא היו קיימים לפני 

 בתרופה )נדיר(. השימוש

 .)אם לא חל שיפור במצבך או חלה הרעה )נדיר 

 
 תופעות לוואי נוספות

אדמומיות עם נפיחות, הרגשת חום מקומי ועקצוץ, יובש 
 או גירוי בעור

תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר 
תקופת ההסתגלות לתרופה, אולם, אם תופעות הלוואי 

 נה לרופא.ופ ולהטיפהפסק את אינן חולפות, 
 

אם אחת מתופעות הלוואי אם הופיעה תופעת לוואי, 
מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא 

  הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

  

 


