
  

  1986 -התשמ״ו) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 

  התרופה משווקת ללא מרשם רופא

  תמיסה אלכוקסידין

 Chlorhexidine Gluconate 0.5% w/v, Alcohol 70% v/v  :הרכב וכמות החומר הפעיל
   .6אנא ראה סעיף , לרשימת החומרים הבלתי פעילים

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

  ?למה מיועדת התרופה .1
  .לשימוש חיצוני בלבד. אלכוקסידין הינה תמיסה לחיטוי העור

  . תכשירים אנטיספטיים- קבוצה תרפויטית

 לפני שימוש בתרופה    .2
 ? מתי אין להשתמש בתכשיר  .א

 אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה. 
 או קרום המוח , אין להשתמש בתמיסה על רקמת המוח

  .האוזן התיכונה
 השימוש בתכשיר אינו מהווה תחליף לכפפות סטריליות.  
 םאין להשתמש בתכשיר בתינוקות מתחת לגיל חודשיי.  
 אין להשתמש בתכשיר על פצעים פתוחים.  

  

  :אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה  .ב
 בלי להיוועץ ברופאאין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת .  
 עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת , אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי

  .התרופה
  .או רקמות ריריות יש להימנע ממגע עם העיניים •
  .יש לשטוף העיניים עם הרבה מים, במקרה של מגע עם העיניים •
  .יש להיוועץ ברופא, מתפתחת נפיחות בפצע או הפצע מלווה בחוםבמקרים שבהם  •
  !אין למהול את התמיסה או להוסיף לה חומרים כלשהם •
 אין לקרב המוצר למקורות חום או אש •
  אלכוהול20% - מכיל למעלה מהתכשיר  •
  להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד לייבוש מוחלט של התכשיראין  •
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  :תרופתיות- תגובות בין  .ג
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי , או אם לקחת לאחרונה, אם אתה לוקח 

  .ספר על כך לרופא או לרוקח, תזונה
  ?כיצד תשתמש בתרופה .3

  .תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע: שים לב
במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים ולפנות . יש להימנע ממגע עם עיניים ורקמות ריריות

  .לרופא במידת הצורך
  : מינון 

  .אין לעבור על המנה המומלצת
  : הבא ראה את אופן השימוש, בהיעדר הוראה אחרת מהרופא, מינון מקובל 

  .בכל פעם שנדרש, יש לנגב את האזור המיועד לחיטוי בצמר גפן ספוג באלכוקסידין נוזלי
פנה מיד לחדר ,  בלעת או בלע ילד מן התרופהאם השתמשת במנת יתר או אם בטעות

   .והבא אריזת התרופה איתך ,מיון של בית חולים
הרכב משקפיים .  שהינך נוטל תרופהבכל פעםבדוק התווית והמנה ! אין ליטול תרופות בחושך

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

  :תופעות לוואי .4
ום לתופעות השימוש באלכוקסידין עלול לגר, כמו בכל תרופה, בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

  .לוואי בחלק מהמשתמשים
  :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

 יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא,פריחה,דלקת , גירוי מקומי .  
  או אם חל שינוי בהרגשתך ,  תופעת לוואי שלא צוינו בעלון זהמרגישבכל מקרה שבו הינך

  .עליך להתייעץ עם הרופא מיד ,הכללית
  :תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ובתינוקות

  .על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד
  .ראה לעיל תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות מיוחדות שפורטו

  ?איך לאחסן את התרופה .5
 תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ! מנע הרעלה

  . או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה/ילדים ו
 ללא הוראה מפורשת מהרופאאל תגרום להקאה .  
  25°- יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל, היטבסגורC.  
  ולא יאוחר מתאריך , לראשונה חודשים לאחר פתיחת הבקבוק 6ניתן להשתמש בתכשיר עד

   .התפוגה המופיע על גבי האריזה
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 אששמור מפני, חומר דליק! זהירות   
 אין  .תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, האחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

תאריך התפוגה ! של התרופה) (exp.dateלהשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 
עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך , קרה של ספקבכל מ. חודשמתייחס ליום האחרון של אותו 

  . את התרופה
 תרופות שונות באותה אריזהאין לאחסן. אחסן באריזה המקורית .  

  :מידע נוסף .6
  :התרופה מכילה גם, נוסף על החומרים הפעילים

 Purified water, Sunset yellow C.I. 15935  
  התרופה הינה תמיסה בצבע כתום: כיצד נראית התרופה.  
 3055002 בנימינה 114ד ''ת, מ'' תעשיות פרמצבטיות בעויטאמד: יצרן ובעל הרישום ,

  .ישראל
 15.04.2015: עלון זה נבדק ואושר ע״י משרד הבריאות בתאריך  
 1165028130: מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות  
 התרופה מיועדת , על אף זאת. עלון זה נוסח בלשון זכר, לשם הפשטות ולהקלת הקריאה

 . לבני שני המינים
  


