
 
 

 
  

2020ינואר   
 רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,

 
  :יםהתכשירבור עיפיקציה דווחו למשרד הבריאות כנוט לרופאלון בעדכונים הבאים בעלון לצרכן והע

  
Fenlips / Fenlips Color 

 פנליפס / פנליפס קולור
Cream 

 Penciclovir 10 mg/g: לחומר פעי
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום: 

For the topical treatment for cold sores (oral herpes). 
 

 

 

 .תייםאשר מהווים החמרות או שינויים מהויים נוישרק  צהוב ברקע ומסומנים יםמצוינ זו בהודעה

מהווים החמרות על מנת להתאימו לעלון האסמכתא ולהנחיות אינם שנים בוצעו עדכונים נוספים ובעל

 הנוהל העדכני של משרד הבריאות.

 

 משרד של האינטרנט שבאתר התרופות במאגר זמינים ולרופא לצרכן המעודכנים העלונים

  ,ישראל יגורפ לחברת יהנפ י"ע ודפסיםמ לםלקב וניתן  http://www.health.gov.ilהבריאות

 .03-5773700: בטלפון

 
 
 
 
 

 בברכה,

ישראל סוכנויות בע"מפריגו 



 
 :עלון לצרכן

 שימוש בתרופההלפני . 2
 

*** 
 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

 איברי המין.  או באזור לאף, או בסמוך לעיניים העינייםבקרם בתוך הפה, בתוך אין להשתמש  •
 .יש להימנע ממריחת הקרם בסמוך לעיניים

 
*** 

 רופא אם:, התייעץ עם הקולור הטיפול בפנליפסלפני 
*** 
או שאתה מקבל טיפול שמחליש את המערכת החיסונית שלך  מערכת חיסונית מוחלשתיש לך אם  •

), השתלת מח עצם או V infectionHIיהום), לדוגמה, נגיף האיידס ((כלומר האופן בו גופך נלחם בז
 רק לאחר המלצת הרופא.קולור יש להשתמש בפנליפס  ,טיפול לסרטן.

איברי המין באיזור ) המופיעים סביב העיניים או blistersשלפוחיות (בלטפל בכיבים או  צריךאתה  •
 שלך.

 או שהינו חמור.פנה לרופא שלך אם פצע הקור שלך מחמיר 
*** 

 הנך סובל ממחלות נוספות או אם הנך סובל מאלרגיות. לפני הטיפול בפנליפס קולור ספר לרופא אם
*** 

 ותופורי הנקהו ,הריון
יש להיוועץ ברופא  , חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת להיכנס להריון,מניקהאם הנך בהריון או 

 לפני השימוש בתרופה.
 

*** 
 כיצד תשתמש בתרופה?. 3

*** 
 אדמומיות גירוי, עקצוץכגון:  עם הופעת סימנים מקדימים מוקדם ככל האפשרחשוב להתחיל בטיפול 

 באזור השפתיים.וגירוי  עקצוץו
*** 

 
 ?הטיפול להצלחת לסייע תוכל כיצד

 אילו אמצעי זהירות עליך לנקוט כאשר הינך סובל מפצע קור?ב
*** 
 בזמןחשוב ש, בגוף אחרים לחלקים הזיהום להעביר את העברתמהנגיף או  הדבקת אחרים למנוע מנת על

 :הקורההרפס פצע הופעת
 במיוחד ילדים. מלנשק, ימנעת •

*** 
הם שמאחר  דבר( השלפוחיות את לפוצץ או ,בפצע לגעתלפוצץ את השלפוחיות או ממ ימנעתהל עליך •

 ***  .אוכל כלי או בגדים, במגבת משותף משימוש וכן) .ההחלמהתהליך  משך את להאריך יםעלול
 להעביר את התרופה לאחרים, גם אם התסמינים שלהם זהים לשלך.אין  •
 

*** 
 



 
 תופעות לוואי. 4

*** 
דלקת כגון  (אלרגיה) מופיעות תגובות של רגישות יתר לרופא אםסיק את השימוש ולפנות מיד יש להפ

 נפיחות בולטת ומגרדתסירפדת (אורטיקריה), ,בעורפריחה , )allergic dermatitisעור אלרגית (
 .של האזור בו נמרח הקרםת נפיחואו  של הפניםהתנפחות 

*** 
 :רופאלעלון 

4.4 Special warnings and precautions for use 
The cream should only be used on cold sores on the lips and around the mouth. It is not 
recommended for application to mucous membranes, such as in the mouth or eye, or on the 
genitals. (e.g. in the eyes, mouth, or nose or on the genitals).It must not be used in ocular or 
genital herpes. Particular care should be taken to avoid application in or near the eyes. 
*** 
Severely iImmunocompromised patients (e.g. AIDSs patients or bone marrow transplant 
recipients) should be encouraged to consult a physician in case oral therapy is indicated. 
*** 

 


