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

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

סלאטאק ג׳ל
הרכב:

חומצה סליצילית 12%, חומצה לקטית 4%
Salicylic acid 12%, Lactic acid 4%

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: 
ראה סעיף 6.

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.
עליך להשתמש על פי ההוראות בסעיף המינון 
בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע 
נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני 
המחלה )הסימפטומים( מחמירים או אינם 

משתפרים אחרי 12 שבועות.

למה מיועדת התרופה?  .1
התרופה מיועדת להסרת יבלות וירליות, יבלות 

והתקשויות עור בצורת יבלות.
החומרים הפעילים גורמים לריכוך ולהמסת 

העור הקרני של היבלת.
קבוצה תרפויטית: שילוב קרטוליטי של 

חומרים פעילים.

לפני השימוש בתרופה  .2

אין להשתמש בתרופה אם:
אתה רגיש )אלרגי( למרכיבים הפעילים   -
)חומצה סליצילית, חומצה לקטית( או לכל 
אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה 
התרופה )ראה רשימת המרכיבים הבלתי 

פעילים בסעיף 6(.
אין להשתמש על או בקרבת הפנים, בית   -
שחי, שדיים, הישבן ובאזור אברי המין.

אין להשתמש על כתמי לידה, שומות,   -
יבלות שעירות או על כל כתם אחר.

אין להשתמש בתרופה אם הנך חולה   -
ירודה  דם  סובל מאספקת  או  סוכרת 

לכפות הידיים והרגליים.
לשימוש  הנוגעות  מיוחדות  אזהרות 

בתרופה:
אם אתה לא בטוח שיש לך יבלת שמתאימה   -
לטיפול באמצעות סלאטאק ג׳ל, שאל את 

הרופא או הרוקח לפני תחילת הטיפול.
יש למרוח את הג׳ל בזהירות רק על היבלת   -
באמצעות לחיצה על השפופרת בעדינות:

יש להימנע ממגע הג׳ל בעור בריא המקיף   ○
את היבלת, במיוחד בעור העדין של ילדים 
צעירים מכיוון שעלול להיגרם גירוי. אם 
הג׳ל נוגע בטעות בעור בריא יש לנקות עם 
טישו באופן מיידי ובמידת הצורך לשטוף 

את האזור.
אל תשתמש בכמות רבה מדי של הג׳ל.  ○

יש להימנע ממגע עם העיניים, אף, פה,   -
עור פצוע, חתכים ושריטות. אם הג׳ל נכנס 
בטעות לעיניים או לפה עלול להיגרם נזק. 
יש לשטוף את העיניים או הפה בהרבה 
מים. אם שוטפים עין אחת, הקפד להימנע 
מכניסת מי השטיפה לתוך העין השנייה. 
אחר כך פנה לטיפול דחוף בבית החולים.

הימנע משפיכה של החומר משום שעלול   -
להיגרם נזק לך, לבגדיך ולרכושך:

אל תקפל את השפופרת כי זה עלול לפגוע   ○
בה ולגרום לה לדלוף.

התרופה הינה נדיפה ודליקה מאוד. אין   -
או  ללהבות  סמוך  בתרופה  להשתמש 
למקורות הצתה )כגון סיגריות דולקות או 
כל דבר אחר שעלולה להתרחש בו הצתה(.
במידה  התכשיר.  משאיפת  להימנע  יש   -
ונשאפה כמות של החומר עלולה להיגרם 
תחושה של קלות דעת, יש לשאוף הרבה 

אוויר צח.
אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, 
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם 
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. 
לא ידוע כי תכשיר זה משפיע או מושפע 

מתרופות אחרות.
היריון, הנקה ופוריות:

ניתן להשתמש בתרופה זו במהלך ההיריון 
נמצאים  התרופה  מרכיבי  ההנקה.  ובעת 
בשימוש נרחב בתכשירים אלו ודומים להם 
מזה שנים רבות, ללא דיווחים על בעיות. יחד 

עם זאת, ניסויי בטיחות לא נערכו.
נהיגה ושימוש במכונות:

לא ידוע כי שימוש בתכשיר זה משפיע על 
היכולת לנהוג או על השימוש במכונות.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך 

בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
אופן השימוש:

כיצד יש לטפל ביבלת ובהתקשות עור בצורת 
יבלת?

הסר כל אגד מדבק.  .1
רחץ את האזורים הנוגעים, השרה במים   .2

חמים למשך 2-3 דקות.
יבש את האזור היטב במגבת האישית שלך.  .3

מרח 1-2 טיפות מהג׳ל ישירות על היבלת.   .4
המתן עד להיווצרות קרום על היבלת. 
הקרום יופיע תוך פרק זמן קצר לאחר 
התייבשות החומר. שים לב ומנע את מגע 
הג׳ל עם העור שמסביב ליבלת. אין צורך 

לכסות באגד מדבק.
הסר למחרת בערב בזהירות את הקרום   .5
שנוצר מהטיפול בערב הקודם. חזור שנית 

על הטיפול.
אחת לשבוע לפני הטיפול שפשף בעדינות   .6
את האזור המטופל על-ידי שימוש בפצירת 
הציפורניים המצורפת לאריזה או באבן 

ספוגית, ואחר כך המשך בטיפול.

זכור: יש להתמיד ולהשתמש בסלאטאק ג׳ל 
עד להיעלמותן המוחלטת של היבלות.
מהי תדירות הטיפול בסלאטאק ג׳ל?

יש להשתמש בסלאטאק ג׳ל באופן עקבי 
פעם ביום, בדרך כלל בערב לפני השינה, עד 

לריפוי הסופי.
הסרת יבלות וירליות יכולה להימשך עד 12 

שבועות.
הערה: לפני פתיחת השפופרת, החזק אותה 
במצב אנכי עם הפתח למעלה למשך 30 שניות. 
פתח את המכסה, הפוך אותו ונקב באמצעותו 
את פתח השפופרת. הוצא מהקופסה את 
המכסה הנוסף בעל הפיה המוארכת וסגור 

באמצעותו את השפופרת היטב.
אין לעבור על המנה המומלצת.

שים לב:
אין לבלוע!  -

תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.  -
אם שכחת ליטול את התרופה:

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, 
אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה 

בזמן הרגיל.
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 בסלאטאק ג׳ל עלול 
לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. 
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. 

יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
עלול  אתה  ג׳ל  בסלאטאק  השימוש  בעת 
להרגיש תחושת עקצוץ קלה ו/או רגישות 
קלה באזור המטופל. תחושה זו הינה בדרך 
כלל זמנית, ובמקרים נדירים עלולה להופיע 

כפגם זמני בעור.
אם בטעות התאפשר לג׳ל להתפשט ולהישאר 
במגע עם אזורים של עור בריא )ראה ״אזהרות 
מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה״ בסעיף 

2(, עלול להיגרם גירוי.
בדים,  בגדיך,  על  התרופה  של  שפיכה 
תכשיטים, מתכות או משטחים מלוטשים, 

עלולה לפגוע בהם לצמיתות.
הפסק את השימוש וספר לרופא או לרוקח:

אם אתה חש אי-נוחות בלתי נסבלת או אם   ○
הגירוי מתמשך.

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

להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי
למשרד  לוואי  תופעות  על  לדווח  ניתן 
הקישור  על  לחיצה  באמצעות  הבריאות 
״דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי״ 
 שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות 
)www.health.gov.il( המפנה לטופס המקוון 
כניסה  ע״י  או  לוואי,  על תופעות  לדיווח 

לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il/

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש 
לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח 
ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך 
תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה 

מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה 
)exp. date( המופיע על גבי האריזה ועל גבי 
התווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון 

של אותו חודש.
לפסולת  או  לביוב  תרופות  להשליך  אין 
להיפטר  כיצד  הרוקח  את  הביתית. שאל 
מתרופות שאינן נדרשות עוד. אמצעים אלה 

יסייעו בהגנה על הסביבה.
תנאי אחסון:

.25°C אין לאחסן מעל
זהירות! חומר דליק, הרחק מאש! ראה ״אזהרות 
מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה״ בסעיף 

.)2
יש לסגור היטב את השפופרת באמצעות 

המכסה, עם סיום השימוש.

מידע נוסף  .6
הפעילים התרופה  על המרכיבים  נוסף 

מכילה גם:
Ethyl acetate, Ethanol, Pyroxylin, 
Camphor.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
ג׳ל שקוף, חסר צבע.

התרופה משווקת בשפופרת המכילה 8 גרם 
של ג׳ל. לשפופרת יש מוליך מיוחד. כל אריזה 

כוללת גם פצירה לציפורניים.
בעל הרישום: תרופארם שיווק 1985 בע״מ, 
פארק תעשיות פולג, ת.ד. 8105, א.ת. דרום 

נתניה.
יצרן: מעבדות דרמל בע״מ, גוסמור הרטס, 

אנגליה.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות 
הממלכתי במשרד הבריאות: 053-62-26348

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

לבני שני המינים.
נערך במרץ 2021 בהתאם להנחיות משרד 

הבריאות.
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نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة 
)مستحضرات( - 1986

يسّوق الدواء بدون وصفة طبيب

ساالتاك جل
التركيب:

حمض الساليسيليك %12، حمض الالكتيك 4%
Salicylic acid 12%, Lactic acid 4%

لحساسية  ا ومولدات  لة  لفعا ا غير  د  لموا ا
في المستحضر: أنظر الفقرة 6.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. 
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا 

توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
عليك اإلستعمال حسب التعليمات الواردة في فقرة المقدار 
الدوائي في هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة

حال  في  الطبيب  مراجعة  إضافية. عليك  معلومات  إلى 
بعد  تتحسن  لم  المرض )األعراض( أو  أعراض  تفاقمت 

12 أسبوعاً. 

1( ألي غرض مخصص الدواء؟
الدواء مخصص إلزالة الثآليل الڤيروسية، الثآليل وقساوات 

الجلد التي على شكل ثآليل.
إن المواد الفعالة تؤدي إلى تطرية وإذابة الجلد المتقرن 

للثآليل.
الحالّة  الفعالة  المواد  من  العالجية: مزيج  الفصيلة 

للطبقة القرنية.

2( قبل إستعمال الدواء
اليجوز إستعمال الدواء إذا:

الفعالة )حمض  كنت حساساً )أليرجي( للمركبات   -
من  واحد  لكل  الالكتيك( أو  الساليسيليك، حمض 
المركبات اإلضافية التي يحتويها الدواء )أنظر قائمة 

المركبات غير الفعالة في الفقرة 6(.
بمقربته، اإلبط،  أو  الوجه  على  اإلستعمال  يجوز  ال   -

الثديين، المؤخرة ومناطق األعضاء التناسلية.
ال يجوز اإلستعمال على الوحمات الوالدية، الشامات،   -

ثآليل ذات شعر أو كل بقعة أخرى.
ال يجوز إستعمال الدواء إذا كنت مريضاً بالسكري   -
أو كنت تعاني من إنخفاض في تزويد الدم لراحتي 

اليدين والقدمين.
تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

للعالج  ثؤلولة مالئمة  لديك  أن  متأكداً من  تكن  لم  إذا   -
بدء  قبل  الصيدلي  أو  الطبيب  جل، اسأل  بـ ساالتاك 

العالج.
عن طريق  الثؤلولة  على  فقط  بحذر  الجل  دهن  يجب   -

الضغط بلطف على األنبوبة:
يجب اإلمتناع عن تماس الجل للجلد السليم الذي يحيط   ○
بالثؤلولة، وخاصة على جلد األطفال الصغار الرقيق 
ألنه قد يحدث تهيج. إذا المس الجل عن طريق الخطأ 
جلداً سليماً فيجب تنظيفه بواسطة منديل ورقي على 

الفور وشطف المنطقة إذا لزم األمر.
ال تستعمل كمية أكثر من الالزم من الجل.  ○

العينين، األنف، الفم، الجلد  تماس  من  اإلمتناع  يجب   -
بالخطأ  الجل  دخل  والخدوش. إذا  المصاب، الجروح 
ذلك ضرراً. يجب شطف  يسبب  فقد  الفم  أو  للعينين 
العينين أو الفم بالكثير من الماء. إذا كنت تغسل عيناً 
في  الشطف  ماء  دخول  منع  على  واحدة، فإحرص 
العين األخرى. بعد ذلك، توجه لتلقي عالج طارئ في 

المستشفى.
تجنب إنسكاب المادة ألنها قد تلحق الضرر بك وبمالبسك   -

وممتلكاتك:
ال تقم بطي األنبوبة ألن ذلك قد يتلفها ويجعلها ُتسرِّب.  ○

الدواء متطاير وقابل جداً لالشتعال. ال يجوز إستعمال   -
اإلشتعال )مثل  مصادر  أو  اللهب  من  الدواء بالقرب 
السجائر المشتعلة أو أي شيء آخر قد يسبب اإلشتعال(.

حال  في  المستحضر.  إستنشاق  عن  اإلمتناع  يجب   -
الشعور  لك  يسبب  فقد  المادة  من  كمية  واستنشقت 
بعدم اإلتزان، يجب اإلستنشاق الكثير من الهواء النقي.

التداخالت/التفاعالت بين األدوية:
إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى 
بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، 
إذا  فيما  ُيعرف  ذلك. ال  عن  الصيدلي  أو  للطبيب  إحك 
كان هذا المستحضر يؤثر على أو يتأثر من أدوية أخرى.

الحمل، اإلرضاع والخصوبة:
يمكن إستعمال هذا الدواء خالل الحمل وخالل اإلرضاع. 
مركبات الدواء موجودة بإستعمال واسع النطاق في هذه 
عديدة، بدون  سنوات  منذ  يشابهها  وما  المستحضرات 
إجراء تجارب  يتم  ذلك، لم  مشاكل. مع  أي  عن  بالغات 

حول السالمة.
السياقة وإستعمال الماكنات:

ال يعرف فيما إذا كان إستعمال هذا المستحضر يؤثر على 
القدرة على السياقة أو إستعمال الماكنات.

3( كيفية إستعمال الدواء؟
لم  إذا  الصيدلي  من  أو  الطبيب  من  اإلستيضاح  عليك 
العالج  وطريقة  الدوائي  المقدار  واثقاً بخصوص  تكن 

بالمستحضر.
طريقة اإلستعمال:

شكل  على  الجلد  وقساوة  الثؤلولة  معالجة  يجب  كيف 
ثؤلولة؟

إنزع كل قطعة پالستر.  .1
لمدة  ساخن  بماء  إنقع  المصابة،  المناطق  إغسل   .2

3-2 دقائق.
جفف المنطقة جيداً بالمنشفة الخاصة بك.  .3

الثؤلولة.  على  مباشرة  الجل  من  إدهن 2-1 قطرات   .4
إنتظر حتى تشكل غشاء على الثؤلولة. يظهر الغشاء 
المادة. إنتبه وتجنب  خالل فترة قصيرة بعد جفاف 
حاجة  الثؤلولة. ال  حول  من  الجلد  مع  الجل  تماس 

للتغطية بپالستر.
أزل بحذر مساء اليوم التالي الغشاء الذي تشكل من   .5

العالج في المساء السابق. عاود العالج ثانية.
المعالَجة بلطف مرة في األسبوع  المنطقة  قم بفرك   .6
المرفق  األظافر  مبرد  بإستعمال  العالج، وذلك  قبل 
بالعلبة أو بحجر إسفنجي، وبعد ذلك إستمر بالعالج.

تذكر: يجب المواظبة وإستعمال ساالتاك جل حتى إختفاء 
تام للثآليل.




