
 

 

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

 

 ותינליטבליות ואג  גרם 0.2 ויאגיסטן 
 ( נרתיקי-תוך ש וטבליות ואגינליות )לשימ

 ( Clotrimazole 200mg) "גמ 200ל ימאזווטרלק
 . בעלון "מידע נוסף"  6ף  ראי סעי -בתכשיר חומרים בלתי פעילים ואלרגניים 

. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.  קראי בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופה
 ו אל הרוקח.אא אל הרופ פני ות נוספות,אם יש לך שאל

 .בתכשיר על פי ההוראות בסעיף מינון בעלון זהיך להשתמש יעל
 למידע נוסף.  היוועצי ברוקח אם הנך זקוקה

 . ימים  7 רחלא מחמירים או אינם משתפרים  (סימפטומים)המחלה ופא אם תסמיני ת לרעלייך לפנו
 
 ?התרופה תעדמיו למה .1

על   רקיפטרייתיים בנרתיק הנגרמים בע זיהומיםמיועדת לטיפול ב  טבליות ואגינליות גרם 0.2  ויאגיסטן 
 . נדידהקי זנידי 

 ים על ידי טריכומונאס ומיקרואורגניזמים הרגישים לקלוטרימאזול.זיהומים בנרתיק הנגרמול בלטיפ
 האזולים.ממשפחת  נוגדי פטריותטית: ויפה תרקבוצ

 
  היגינה בשל נגרם ואינו ייםחב יםומס בשלב סובלות הנשים רוב שממנו נפוץ םזיהו הינה וגינלית פטרת
  שונים ובאיברים בנרתיק השחי קנדידה הנקראת רייהטפ נוהי וגינלית לפטרת הגורם. הוילק אישית
  .כשהו לנזק םלגרו מבלי

  כגון םגורמי מספר ידי על מושפע להיות יכול שליטה תחת קנדידה על שומרש הטבעי האיזון, זאת עם
  תנטיל, ירודה בריאות (וסתו ה םתו, הריון , הריון למניעת  טבליות, דשיהחו המחזור) הורמונליים יםוישינ
 . הדוקים ובגדים לאמבטיה תוספים, מבושמים סבונים ,יקהביוטטיאנ

. לזיהום להתפתח היכול שאז הפטרייה בגידול לעליה להוביל עלול( pH) הטבעי החומציות באיזון וישינ
,  תופהו הנרתיק מסביב גרד או\ו מתמדת בעירה תתחוש: םהבאי בסימפטומים להתבטא יכול זה דבר

 תסבלי ולא ייתכן . מהנרתיק חרי נטולת לבנה והפרשה והפות הנרתיק תמורק לש וכאב נפיחות ,אודם
 .מהם דמאח רק אלא ושמונ הסימפטומים מכל

 
 תרופהלפני שימוש ב .2

רגישה )אלרגית( לחומר הפעיל  הינך :אם טבליות ואגינליות גרם  0.2 ויגיסטן אבאין להשתמש 
 ."מידע נוסף"( 6)ראי סעיף  הופתרה האשר מכיל ספיםהנו יםרכיבמהמ דאחל או לכ (קלוטרימאזול)
 
 

 :אגינליותוטבליות  גרם 0.2 וי סטןאגיבוש ימות לש עוגהנ אזהרות מיוחדות

 יתי בנרתיק.פטריהום ובלת מזישהינך סך בעבר  לן אצאיבחא השתמשי בתכשיר רק אם רופ •
 

 :םרופא אספרי ל גרם טבליות ואגינליות 0.2 וי ןטאגיסטיפול בי הלפנ

תסמינים מ שהינך סובלתהראשונה  או שזו הפעםרתיק בנפטרייה מ האם הינך סובלתאינך בטוחה  •
 .ואל

 . משני זיהומים בנרתיקביותר  יםנוהחודשים האחר 6 -ה במהלךת סבל •

 .מין יחסי  המועברת דרך תממחל עםאי פ  לתםסב וגךו בן זא את •

 . שנים 60 -גדול מאו שנים  16 -מ ך קטןגיל •

-אנטי יםינליואג לתכשירים  וא גרם טבליות ואגינליות 0.2 וי ןטאגיסלאלרגית תגובה ת אי פעם ויחו •
 . יםאחרפטרייתיים 

אינו הטיפול   גרם טבליות ואגינליות 0.2  וי ןטאגיסייתכן ש יםאהבם מיניאחד מהתס עתה של הופבמקר •
 :לךהמתאים 

 . דירדימום נרתיקי לא ס •
 .מיתדהפרשה  קי חריג או דימום נרתי •
 . ותלפוחיות או פצעים בנרתיק או בפכיבים, ש •
 .בבטן התחתונה יםכאב •



 .שתן בהטלתכאב או קושי  •
 . תוחום או צמרמור  •
 .קאותה או בחילות •
 .שלשול •
 .נרתיקהע מח ריר לתבעהפרשה  •

 

עלול להפחית י, נרתיק-ךוש תואחרים לשימ כמו תכשירים גרם טבליות ואגינליות 0.2  וי ןטאגיס •
אמצעי מניעה לכך, עליך להשתמש ב-. אי קונדום ודיאפרגמה ןכגו  גומימ ה עיעילות של אמצעי מני

 .בתכשיר  מים לאחר הטיפולי   5לפחות  חלופיים במשך

נרתיקיות, קוטלי זרע או תכשירים נרתיקיים אחרים במהלך -ךלהשתמש בטמפונים, שטיפות תואין  •
 . בתרופה זו פולהטי

 או עושה שימושמזיהום מפטרייתי בנרתיק  סובלת  הימנעי מקיום יחסי מין וגינאליים כל עוד שאת •
 .ל להידבקן זוגך עלומאחר וב, גרם טבליות ואגינליות 0.2 וי ןטאגיסב

 
 ומתבגרות  ילדות
 . 12גיל מתחת ל תבגרותבילדות ומש ומישל תמיעד האינ גרם טבליות ואגינליות 0.2  וי ןטאגיס

 
ה, ספרי מרשם ותוספי תזונ ללאות כולל תרופות חרה, תרופות ארונלאח לקחתאם את לוקחת, או 

 :נוטלתאם את או הרוקח   אפויש ליידע את הרבמיוחד  על כך לרופא או לרוקח.

למנוע דחיית   כדימערכת החיסון  של התגובהאת  מתןדים לשנועטקרולימוס או סירולימוס )  •
 (.בראי תלהשת לאחר לשת

 
 :הנקהו הריוןפוריות, 

 ותריופ
 . שפעה על פוריותקיים מידע המצביע על כך שלתכשיר אין כל ה

 היריון
  0.2  וי אגיסטןב  י השימושלפנ חאו ברוק רופאב  יש להיוועץה, או מניקהרות אם הינך בהריון, מנסה ל

קלוטרימאזול במשך ההיריון,  מש בן להשתנית בזהירות. הםוראותיר האחב קולעו  טבליות ואגינליות גרם
 . לעשות שימוש במתקן ההחדרה לאורך תקופת ההיריון אך תחת השגחת רופא בלבד. אין

 הנקה
שק או להשתמים הרופא אם להנד ע, יש לקבל החלטה יחנקהיוינוק לשלול סיכון לתמאחר ולא ניתן   

.קלוטרימאזולב  
 

 :במכונות ושימוש  נהיגה
 .מכונות עילפלה או לנהוג היכולת על זניחה השפעה בעלת או השפעה חסרת הינה זו תרופה

 
 ?הבתרופתשתמשי  כיצד . 3
 .תכשירבול פטי ה ןבנוגע למינון ואופ הרוקח אם אינך בטוחייך לבדוק עם הרופא או הלע
 :בדרך כלל הואמקובל המינון ה
"אופן  סעיף ם רצופים )ראי ערבי 3במשך  ההשינ ניבערב לפ תוך נרתיקיתלהחדרה ליה אחת בט

 .השימוש"(
 המומלצת. הנאין לעבור על המ

 
 טיפולמשך ה

ימים,   7במצבך תוך ר ו יפש לאם לא ח .טיפולילת הם מתחימי  3  תוך וףם לחל אמורי הפטרת מנייס •
 . יש לפנות לרופא

 פטרתמ נך סובלתה אם, אך ד נוסףאח פוליטב שתמשתן להניימים  7חר אל הפטרת חוזרתאם  •
 פא. ורל תופנל עליך חודשים, 6 תוךבמפעמיים ותר י

 :הנטילהצורת 

  !לועלפה או לב אין להכניס •

 .בלבדקי נרתי-תוך לשימוש  •
 



ילד מן התרופה, פני מיד לרופא  ת בלע ה או בטעואם בטעות נטלת מינון יתר, בטעות בלעת את הטבלי
 רופה איתך.את אריזת הת יהביאור מיון של בית החולים או לחד

 
 :הוראות כלליות -בתכשיר ש השימו פןאו

 להישמע להוראותיו. עליך , ךופאעל ידי ר ךנרשמה לואגינליות טבליות  0.2  ויגיסטן אאם 
. בסעיף זה רמתואהבתכשיר על פי עליך להשתמש ללא מרשם רופא  תכשירכשת את הרו במידה

ני השינה בנרתיק, עדיף לפ שראפהכל כעמוק לסייע בהחדרת הטבליה  המצורף לתכשיר נועד ךיולהמ
 .ערבים רצופים הוששל במשך

  .המיוחד במוליך השימושלאחר ושוב  הטבליה מהחפיסההסרת  נילפ בסבון ומים חמים רחצי את ידייך
 .הטבליהדוק עם הרופא האם להשתמש במוליך לצורך החדרת , יש לבוןריאם הינך בהי

 
ית להואגינליה את הטב הוציאי . הצירתעד לע (A) הבוכנהאת  משכי. הקופסאמאת המוליך  י איהוצ. 1
 (.B) מוליךההרחב של חלק ל הכניסיוום ינהאלומי בליסטרמ

 
  יך צריך להיות לחוץ קלות בשני הצדדים. הטבליהלהתאים את הטבליה למוליך, קצה המולעל מנת . 2

 "מ.ס 1סה עד לעומק של ש לדחוויהדוק למוליך מתאימה באופן 

   
  לתוךשלא נגרמת אי נוחות,  יש להחדיר את המוליך המכיל את הטבליה עמוק ככל האפשר וככל. 3

כאשר הברכיים שלך וכפופות  ליים ברג על הגב הבישכב הדרך הטובה ביותר לבצע זאת היאהנרתיק )
שתעצר כך שהטבליה הבוכנה עד על יות באיטצי ולח, במקומו וליךמה החזיקי את .(פי מעלהכלפונות 

 .תוחדר לנרתיק
 

 
 
מים  ב פי טיש. (B) מוליךהתוך מלחלוטין  ((Aבוכנה סירי את הוש החר השימלא. מוליךההוציאי את . 4

 . בזהירות יבשיו עם סבון )לא רותחים( חמים
 את ליךשאין להדים. ל ילש םק מהישג ידהרח ,במקום בטוח מוליךה אתהשליכי  ,הטיפול סיוםאחר . ל5

 . וליך לאסלת השירותיםהמ
 



ניתן  ומאחר  (פד )ללבוש תחתוניות  ויי לכך, רצאו, בנרתיק נרתיקית מתמוססת-ךהתוהטבליה  •
ר שימוש בתכשיר. זה לא מעיד על כך שהטיפול לא לאח ות לבנות בתדירות גבוההבשארי לצפות

יפול לא ת שלמות של הטבליה אשר לא נמסו, ייתכן שהטאך אם הינך מבחינה בחתיכו .ויעבד כרא
 . פא או לרוקחלרו צלח, ועלייך לפנות

  י לעיתים קרובות.הדוקים מדי, והחליפ לא ת עתידית: לבשי רק תחתונים מכותנהישנומנוע הלכדי  •
 י יום. פעולת הניגוב בשירותים צריכה להתבצע מלפנים לאחור. הימנעי מלבישת בגדיםתקלחי מדה

  ודורנטים באזורבדאהימנעי מרחצה בסבונים מבושמים או משימוש  קים מדי וגרביונים מניילון.הדו
מבטיות חמות  שפשף את האזור בחוזקה באמצעות ספוגית רחצה. יש להימנע מאין לתיק. ארהנ
 י בישום. שמנ עם

 
לרופא  מיד  פני ה,מן התרופ מישהוילד או  בלע ותאם בטע ,במינון גבוה יותר ותבטע השתמשת םא

 .ךיתא התרופהזת ארי י אתהביאאו לחדר מיון של בית חולים ו
  מן הדרוש בז הז תכשירב ש להשתמאם שכחת 

   .תר הטיפול כרגילך את יולהמשי מיד כשנזכרתמנה ביש להשתמש  •

ן אם התסמינים לכ .ואומלב לפוטלא  קנרתיב הזיהוםשיתכן י ,אחדיותר מיום  ךבמש שכחת אם •
 ל, יש לפנות לרופא. הטיפום לאחר סיו ממשיכים

 
שהנך נוטלת תרופה. הרכיבי  בכל פעםת והמנה ויתוהת אושך! בדקי ין ליטול תרופות בחא

 ם.זקוקה לה הנך יים אםמשקפ
 ברוקח. א אוופבר ש בתרופה, היוועצייש לך שאלות נוספות בנוגע לשימו אם

 
 עות לוואיתופ.  4

חלק  ום לתופעות לוואי בול לגרעל טבליות ואגינליותגרם  0.2 וי אגיסטןבשימוש , התרופהכל כמו ב
 אחת מהן.מאף תסבלי ולא . אל תיבהלי למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ותמהמשתמש

 
זמן קצר לאחר נטילת , תגובה אלרגית תתרחש לתכשיר ה(אלרגימרגישות )סובלת  אתו הבמיד

את  אם ם הקרובו לחדר מיון בבית החולילהפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא א יש  .התכשיר
   .נפיחותבמרה החאו  דרג, כאב, רהעיתחושת באודם, בהחמרה  תגובה אלרגית או תמתפתח

השפתיים,  ות חנפהת ,בעיות בבליעה או בנשימה , : פריחהיםכולל גיתאלרתגובה  מנים המעידים עלסי
 בחילה.   , ןחולשה, סחרחורת או עילפו ,או הלשוןהפנים, הגרון 

 
   :נרתיקית ךה התוהשימוש בטבליחר לא שעלולות להופיעתופעות 

 . מוםדי או תיקבנר קילוף וייר נוחות, צריבה, ג אודם, פריחה, נפיחות, איד, רג •

 ן. ן או באזור האגבטב אביםכ •
 

 שלאלוואי  עתובלת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר את סאחת מתופ, אם עה תופעת לוואיהופי אם
 . עם הרופא יך להתייעץיעלבעלון, הוזכרה 

 דיווח על תופעות לוואי:
על תופעות לוואי  יווח שור "דלחיצה על הקימצעות ת באניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאו

(  המפנה www.health.gov.ilעקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות )
 cts.health.gov.ilhttps://sideeffeלטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: 

 pharma.co.il-www.perrigo באמצעות הכתובת הבאה: פאדאגיסבנוסף, ניתן לדווח לחברת 
 

 ?את התרופהאחסן איך ל . 5

ייתם  וטווח ראג ידם הישלה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ תרופה זו וכל תרופעלה! מנעי הר •
 .  הרעלה תמנע כך ל ידיועות תינוק  ילדים ו/או של

 !הרופאמ לא הוראה מפורשתאל תגרמי להקאה ל •

גה אריזה. תאריך התפוהמופיע על גבי ה exp. date))פוגה פה אחרי תאריך התאין להשתמש בתרו •
 של אותו חודש. ייחס ליום האחרון מת

 .C25°-יש לאחסן במקום קריר מתחת ל •

 שאין בה התרופמ יפטר כיצד לה רוקחב היוועצי. הביתי אשפהלפח או   ובלביות ופתר להשליךאין  •
 ה. ב. אמצעים אלו יעזרו להגן על הסבישומיש

 
 

https://sideeffects.health.gov.il/
file://///perrigo.com/files/ILBB/Shared/DPR_RGST/RA%20Israel%20Products%20Dossier/PIL%20Products%20Dossier/Agisten%201%20(0.5%20g)%20Vaginal%20Tablets/IL%20File/m1/2020-03%20leaflets%20update/For%20submission/www.perrigo-pharma.co.il
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 -גם ותילמכ גינליותטבליות וא םגר  0.2 ויאגיסטן נוסף על החומר הפעיל  •
Lactose Monohydrate 200, Microcrystalline Cellulose, Maize Starch Dry, Poly (1-ויinyl-2-
Pyrrolidone) (Crosspo ויidone), Lactic Acid, Magnesium Stearate, Calcium Lactate, Colloidal 
Silicon Dioxide (Aerosil 200), Hydroxypropyl Methylcellulose Hypromellose . 

 ומה תוכן האריזהטבליות ואגינליות  גרם 0.2 ויאגיסטן צד נראית כי •
ות  וזארבהב ע לבן עד צהבצבטבליות ואגינליות   3 מכילה טבליות ואגינליות  גרם  0.2  ויאריזת אגיסטן  

 .(ך הנרתיקוהטבליה לת תחדרהל)אחד מוליך  ואלומיניום בבליסטר 

 ירוחם. , 16 .ד.ת"מ, בע ישראל פרמצבטיקה פאדאגיס: ובתותוכ הרישום בעל ,ןהיצרשם  •

 .בהתאם להנחיות משרד הבריאות 2021 ך באוגוסטנער •

 026-13-25080 :שום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאותמספר רי •
 

 


