
 
 
 
 
 

 1986ים( התשמ"ו שירים )תכהרוקח צרכן לפי תקנותעלון ל
 התרופה משווקת ללא מרשם רופא

 מאסז' B ®רדיאן
 קרם 

 :פעילים חומרים
 Menthol 2.54% ול טמנ

  Camphor 1.43% קמפור 
  Methyl salicylate 0.42% ט מתיל סליציל

קפסיקום 
 אולאורסין

0.005% Capsicum Oleoresin  

 ."מידע נוסף " 6פרק ו 2כיבים של התרופה" בפרק רסעיף "מידע חשוב על חלק מהמ הבלתי פעילים ואלרגניים: רא חומרים

. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות מש בתרופהתקרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תש 
 אל הרופא או אל הרוקח. הנוספות, פנ

  נך זקוק למידע נוסף.יהיוועץ ברוקח אם ה. זהסעיף המינון בעלון ראות בוהעל פי ה בתכשיר עליך להשתמש

 למה מיועדת התרופה?  .1

 וכאבי שרירים קלים. םילשיכוך כאבים ראומטמיועדת התרופה 

 .טיםשייך לקבוצת הסליציל, methyl salicylate יטית:תרפו  קבוצה

 לפני שימוש בתרופה .2

• .X.  :אין להשתמש בתרופה 

 פעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.ם אתה רגיש )אלרגי( לחומרים הא •

  .ליותאידטרוס-אחרות נוגדות דלקת לאן( או לתרופות פיריס, אהוגמטים )לדילצאם אתה רגיש לסלי •

 על פצעים פתוחים, עור מגורה, פנים, עיניים ואזורים רגישים. •

 .6מתחת לגיל ילדים ב •

 ימוש בתרופהמיוחדות הנוגעות לש אזהרות .!.

 .מים עם ידמ לשטוף  יש עגמ של במקרה. העיניים עם במגע לבוא לתכשיר לתת יןא •

 .(ובאף  בפה כגון) ריריות רקמות םע התכשיר מגע למנוע יש •

בד )ביגוד, מצעים, מפות וכד'( שהיה  קיים סיכון לכוויות חמורות. – חשופהתקרב ללהבה לה ה אויק סיגריאין להדל •
עשויה להפחית את  םיכביסת הביגוד והמצע במגע עם מוצר זה נשרף ביתר קלות ומהווה סכנת שריפה חמורה.

 טין.ר אותו לחלוהמוצר אך לא בהכרח להסי שקעימ

 
 

 ילדים ומתבגרים
  .שנים 6 ליגלמתחת  ילדיםב אין להשתמש

 

 תרופתיות-ת בין תגובו  •

ותוספי תזונה, ספר על כך  אחרות כולל תרופות ללא מרשם אם לקחת לאחרונה, תרופותו א לוקח ה ם אתא
 אם אתה לוקח:במיוחד  לרופא או לרוקח.

  )קומדין( warfarinורפרין ו •

 ריון והנקהי ה

 .ופהי השימוש בתרעץ ברופא לפנוולהי שיניקה, יאו מריון ים הינך בהא •
 

 יבים של התרופהל חלק מהמרכמידע חשוב ע
ות עוריות מקומיות )כגון לאוריל סולפט, העלולים לגרום תגוב סודיום 0.91%-תרופה זו מכילה צטוסטאריל אלכוהול, לנולין ו

ות ממוצרים אחרים וריות מוגברות הנגרמגובות עת דלקת עור עקב מגע ]קונטקט דרמטיטיס[, תחושות עקצוץ או צריבה( או
 אזור בהם באותו שר משתמשיםכא

 כיצד תשתמש בתרופה?  .3

 .בתרופה אופן הטיפולמינון ולבנוגע ל חבטו נךאי אם הרוקח או הרופא עם לבדוק עליך

 :רך כללהוא בד קשישיםרים ו, מבוג6לדים מעל גיל המינון המקובל עבור י



 מריחה על האזור הכואב, ועיסוי הקרם פנימה. יש להשתמש בכמות קטנה על עור עדין. 

 לשרירים מתוחים ונוקשים עדיף להשתמש לאחר אמבטיה חמה.

ב( כאשר  ביום )בוקר וערשימוש לפעמיים הפחתת תדירות ה פעמים ביום, תוך 3ד תהליך עה זור עלאם יש צורך, ניתן לח
  מינים החריפים חולפים.התס

 .ין לעבור על המנה המומלצתא

 ד לאחר השימוש.ייש לרחוץ את הידיים היטב לאחר מריחת התרופה. אל תכסה את העור מ
 . בלבד וניחיצ מושישלועדת תרופה זו מי !לבלוע יןא

 .ימני המחלה נמשכים או מחמיריםאם ס יש לפנות לרופא

 

 מינון יתר

 ואו לתקופות ארוכות, ארחב של העור על שטח נחר מריחה של התכשיר אל םרגיהל הלולע ;םיטליצילס תלערה •
 טים מתאפיינת ב: ליצהרעלת סליגדולה של התרופה.  סביר של בליעת כמותא מקרה הלב

o קאותה , 
o ,התייבשות  
o ( טינטוןצלצולים באוזניים) , 
o  ,)סחרחורת )ורטיגו 
o  ,חירשות 
o   ,הזעה 
o  ,גפיים חמות עם דופק פועם 
o שימה מוגבר והיפרוונטילציהקצב נ, 
o  היפוקלמיה )רמות נמוכות ום הגוף של חנית עלייה קיצו ,(סיהקאת דם )המטמזתגובות לא שכיחות כוללות ,

, אי יתר בכלי הדםת שיוקרי , INR/PTRיה ב , עלי(וט טסיות בדםמיעה )(, טרומבוציטופניבדם של אשלגן
 .נו בלבשמקורה אי ריאותצקת וב כליותספיקת 

o  פחות נפוצות בלבול, חוסר התמצאות, תרדמת ופרכוסיםים המרכזית הכוללות במערכת העצבתופעות .
  .בילדים רמאש במבוגרים

 התכשיר או שימוש מופרז. התסמינים כוללים:בליעה של  עלולה להיגרם בעקבות ;הרעלת קמפור •
o    ,בחילה 
o  ,הקאה 
o העליונה,  כאבים בבטן 
o   ,כאב ראש 
o  ,סחרחורת 
o  ,צריבה בלוע התחתון 
o ,הזיות  
o ת שרירים, ועווית 
o  ,עוויתות אפילפטיות 
o ותרדמת העצבים המרכזית דיכוי של מערכת,  
o ימה קשה ובעלת ריח אופיינישנ, 
o שתן(ר של הכליות לייצ אנוריה )כשל, 
o ( מוות כתוצאה מכשל נשימתי או פרכוס סטטיstatus epilepticus .) 

 גרם או יותר. 1דווחו אירועים קטלניים בילדים שקיבלו 

 ת קמפור, כולל:  עלמינים דומים לתסמינים של הרול גורמת לתסתמויות משמעותיות של מנבליעת כ ;לותהרעלת מנ •
o  ,כאבי בטן חריפים 
o  ,בחילה 
o ,הקאה 
o  ורת )ורטיגו(, סחרח 
o חוסר שליטה בתנועת השרירים( אטקסיה-ataxia  ,) 
o .נמנום ותרדמת 

 

יד לרופא. קח את אם בלעת מעט, פנה מא טוב, או דול של העור ואתה מרגיש לעל שטח ג אם בטעות מרחת את התרופה
 אריזת התכשיר איתך.

  .אריזת התרופה איתך א אתוהב יד לחדר מיון של בית חוליםמ פנה, בלע ילד מן התרופהת אם בטעו 
 .אם הינך זקוק להםשהינך לוקח תרופה. הרכב משקפיים  בכל פעםק התווית והמנה ו אין ליטול תרופות בחושך! בד

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

 איתופעות לוו  .4

. אל תיבהל למקרא רשימת יםעות לוואי בחלק מהמשתמשעלול לגרום לתופ מאסז' B ®רדיאןבכמו בכל תרופה, השימוש 
 לא תסבל מאף אחת מהן.שתכן יתופעות הלוואי. י

 :אם התסמינים נמשכים במקרה של וש ולפנות לרופא יש להפסיק את השימ •

 תרי ירויג •
 

 פותתופעות לוואי נוס

  (contact dermatitisלקת עור ממגעד •



  אקזמה •

 ., כאבי ראש או הסמקהפריחה בעור ןכגו אלרגיותתגובות  •

 

עלון, אי שלא הוזכרה בוו סובל מתופעת ל האו כאשר את ות הלוואי מחמירהעאם אחת מתופהופיעה תופעת לוואי,  אם
 .יך להתייעץ עם הרופאעל

 "תרופתי טיפול עקב לוואי תופעות על דיווח" הקישור על לחיצה באמצעות הבריאות דלמשר לוואי תופעות על לדווח ניתן
 י"ע או ,לוואי פעותתו על וחלדיו המקוון לטופס פנההמ  )www.health.gov.il( הבריאות משרד אתר של הבית בדף  שנמצא
 /https://sideeffects.health.gov.il  :לקישור כניסה

 

 יך לאחסן את התרופה?א .5

ילדים ו/או  שלם וטווח ראייתר במקום סגור מחוץ להישג ידם ומנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמ •
 להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא. לגרום איןך תמנע הרעלה. ידי כ עלתינוקות ו

. תאריך התפוגה והשפופרת ( המופיע על גבי האריזה(exp. dateוגה אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפ •
  מתייחס ליום האחרון של החודש.

 תנאי אחסון 

 זהירות, חומר דליק, הרחק מאש! .25°C-הנמוכה מ רטורהפטמב אחסן •

 יום. 56 עדחה, ניתן להשתמש בתכשיר לאחר פתי •
 

 מידע נוסף .6

 :ילים, התרופה מכילה גםעהפ המרכיביםנוסף על 
Water, Argobase S1 (containing lanolin, lanolin alcohol, cetostearyl alcohol, liquid paraffin), 
emulsifying wax (containing sodium laurilsulfate and cetostearyl alcohol), white petroleum jelly, 
industrial methylated spirit, imidurea, dichlorobenzyl alcohol. 

 קים.ריזות משוול גודלי הא. ייתכן שלא כםגר 100 וא 40שפופרת של  כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

  ל אביב ת  ,32 רחוב הברזל ושות' בע"מ, יפריס דובתו: וכת רישוםה בעל

 , אנגליה. HD7 5QH,סט יורקשירוו רוס בע"מ, האדרספילד תורנטון אנד :וכתובתו  יצרן השם 

 

 2020נערך באפריל 

 

 137.01.22841ריאות: כתי במשרד הבמס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממל

 המינים. שני לבני מיועדת זאת, התרופה אף  על .זכר שוןבל נוסח זה הקריאה עלון קלתולה הפשטות לשם

 
 
 

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/

