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 ".י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"פורמט עלון זה נקבע ע"
 

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

 תרופה זו חייבת במרשם רופא
 

 י בתרופה/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/קרא 
 

 ®היקומיצין
 משחת עור

 
  הרכב

Hydrocortisone                    2.5% 
Neomycin Sulfate                0.5% 

                              in a fatty base  
 

 מרכיבים בלתי פעילים
White petrolatum, Mineral oil, lanolin, hard paraffin, woolwax alcohols, methylparaben, 
butylparaben. 
 

 קבוצה תרפויטית
 . מקבוצת אמינוגליקוזידיםבשילוב עם אנטיביוטיקהקורטיקוסטרואיד 

 
 פעילות רפואית 

 .ת זיהומית של העורולטיפול בדלק
 

 ?מתי אין להשתמש בתכשיר 
 .ות לאחד ממרכיביה או לתרופות אחרות ממשפחת האמינוגליקוזידיםהשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישאין ל

הרפס  (שלבקת פשוטה, משחפת העור, מזיהומים פטרייתיםת /אין להשתמש בתרופה זו כשהינך סובל
 .או אבעבועות רוח, )סימפלקס

שתמש בתכשיר זה בדלקת האוזן החיצונית אם אין לה, כמו עם כל התכשירים לשימוש חיצוני המכילים נאומיצין
 .קיים נקב בעור התוף

 אם הינך בהריון או מניקה או אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול
בעיות , סחרחורת, מבעיות בכליה, וי בתפקוד מערכת החיסון או מסכרתת או סבלת בעבר מליק/אם הינך סובל

 .ולים באוזנייםצלצ, או אובדן שמיעה
 

 אזהרות
 .אין להשתמש בתכשיר למטרה שונה מזו שלשמה נרשם

 .פ הוראה מפורשת מהרופא"אין להשתמש בתרופה זו על שטחי עור נרחבים או פצעים פתוחים אלא ע
 .במקרה של מגע יש לשטוף מיד עם מים. אין לתת לתכשיר לבוא במגע עם עיניים
 .השימוש בגילאים אלה חייב להיות מלווה במעקב רפואי.  ומתבגריםזהירות מיוחדת נדרשת בשימוש בילדים

 
 תרופתיות-תגובות בין

עליך לדווח לרופא המטפל כדי , או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, ת תרופה נוספת/אם הינך נוטל
 .תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-למנוע סיכונים או אי

 
 תופעות לוואי
, נפיחות,  אדמומיות: לוואי כגוןתופעותבזמן השימוש בה עלולות להופיע , ות הרצויה של התרופהבנוסף לפעיל

 .כשלון בריפוי, הרגשת חום מקומית ועקצוץ, יובש 
ל "ם התופעות הנאולם א. תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר

 .יש לפנות לרופא, או מטרידות/מתמשכות ו
 תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

הלשון , השפתיים, התנפחות הפנים,  )שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר(דלקת מקומיים  או  פריחה, גירוי
 !י לרופא מיד /ופנהי הטיפול /הפסק):  נדיר( צפצופים, קוצר או קשיי  נשימה, או חלקים אחרים בגוף

הופעת סימני מתיחה , טיפול חוזר בתכשיר למשך זמן ארוך עלול לגרום לשינויים בצמיחת השיער ובצבע העור
 !י לרופא מיד /י הטיפול ופנה/הפסק: החמרה של זיהומים, הבלטת ורידיםעל העור ו

 
,  שינוי בהרגשתך הכלליתאו אם חל, ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה/בכל מקרה שבו הינך מרגיש
 .עליך להתייעץ עם הרופא מיד
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 מינון
 .לפי הוראות הרופא בלבד

 .אין לעבור על המנה המומלצת
 .אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים או אם חלה הרעה במצב יש לפנות לרופא שנית

      .י הרופא המטפל"יש להשתמש בתרופה זו בזמנים קצובים כפי שנקבע ע
י "במיוחד באזורים המכוסים ע,  שבועות3- שנים יותר מ4 לטפל בתכשיר בתינוקות ובילדים מתחת לגיל אין

 .חיתולים
חיתולים מפלסטיק מהווים חבישה .(י הרופא יש להימנע מחבישה אוטמת באזור הנגוע"במידה ולא הותווה ע

 ).אוטמת
 

 ! לבי/שים
 .תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע

 ").אזהרות"ראה ב) (כגון בפה ובאף(יש להימנע ממגע עם עיניים או רקמות ריריות 
 

******************************************* 
 *?י לסייע להצלחת הטיפול /כיצד תוכל* 

******************************************* 
 .י הרופא"עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע

 .במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופאגם אם חל שיפור 
 

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

 .הרעלה
י אריזת /והבא, חוליםי מיד לחדר מיון של בית /פנה, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה

 .התרופה איתך
 ! ללא הוראה מפורשת מהרופא  להקאהי/אל תגרום

 .היא עלולה להזיק, )ת(בחולה אחר; תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך
 .שכניך או מכריך,  תרופה זו לקרוביךי/אל תיתן

 י משקפיים אם הינך/בהרכ.  תרופהת/ שהינך נוטלבכל פעםי התווית והמנה /בדוק! אין ליטול תרופות בחושך
 .ה להם/זקוק

 
 החסנה

 .C°25 -מתחת ל , יבשיש לשמור תרופה זו במקום 
נא לשים לב לתאריך . תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, החסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

 .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! התפוגה של התכשיר 
 .רופות שונות באותה אריזהאין לאחסן ת

 
   00 24387 45 051.  :רישום התרופה' מס

 
 מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע

 פתח תקוה, 3190ד "ת
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


