דצמבר 2020
רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,
חברת פריגו מבקשת ליידע אתכם הוספת עלון חדש לרופא ועדכון העלון לצרכן לתכשיר:
הרגיין קצף Hairgain Foam /

Composition: Minoxidil 5%
התוויה הרשומה לתכשיר בישראל:
Hair regrowth treatment in men.
מהות העדכון :אימוץ עלון חדש לרופא ,עדכון עלון לצרכן .בהודעה זו מצוינים ומוארים ברקע צהוב רק
שינויים המהווים החמרות או שינויים מהותיים .למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא ולצרכן המעודכנים.
העלונים המעודכנים לצרכן ולרופא נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:
https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug
וניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לחברת פריגו ישראל בע"מ בטלפון03-5773700 :

בברכה,
עלמה שימן
רוקחת ממונה
פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ

עדכוני בטיחות בעלון לצרכן
למה מיועד התכשיר?
[]..
הרגיין קצף יעיל בעיקר בגברים שאובדן השיער שלהם או דלילות השיער הינה בחלק העליון של
•
הקרקפת.
[]..
אין להשתמש בהרגיין קצף אם:
• הנך משתמש בקרמים ,משחות או תרחיצים לטיפול בבעיות בקרקפת ,כגון:
פטרולאטום -מרכיב נפוץ הנמצא בשעווה או ג'ל לשיער.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לתכשיר הרגיין קצף
סכנה! התרסיס דליק מאוד .המכל הלחיץ עלול להתנפץ אם יחומם .הגן על המכל מפני חום,
•
משטחים חמים ,ניצוצות ,אש גלויה ומקורות הצתה .אין לעשן .אין להתיז על אש גלויה או מקור הצתה
אחר .אין לנקב או לשרוף את המכל אפילו לאחר השימוש .הגן מאור השמש .אין לחשוף את המכל
לטמפרטורה של מעל .50oC
פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ
רחוב רקפת  ,1שוהם 6083705
ת.ד , 944 .שוהם 6085001
טל'03-5773545 :
פקס03-5773730 :

הריון והנקה
התכשיר אינו מיועד לנשים אלא לגברים בלבד .אין להשתמש בתכשיר אם את בהריון או מניקה.
נהיגה ושימוש במכונות
התכשיר עלול לגרום לסחרחורות או לחץ דם נמוך .אם אתה חווה תופעות לוואי אלו ,אין לנהוג או
להפעיל מכונות.
תופעות לוואי
יש להפסיק את השימוש בתכשיר ולפנות מיד לעזרה רפואית אם אתה חש:
נפיחות של הפנים ,השפתיים ,הפה ,הלשון או הצוואר אשר עלולים לגרום לקשיים בבליעה או
•
בנשימה
יש להפסיק את השימוש בתכשיר ולהיוועץ ברופא אם הנך סובל מ:
תגובות אלרגיות הכוללות נפיחות של הפנים ,אדמומיות או גירוד בעור ,או לחץ בגרון
•
תופעות לוואי שאינן שכיחות )( (uncommonמופיעות בשכיחות של עד משתמש  1מתוך :)100
בחילה
•
תופעות לוואי נוספות שיכולות להופיע ושכיחותן אינה ידועה :
מצב רוח דיכאוני
•
גירוי בעין
•
הקאות
•
פריחה דמוית אקנה ,פריחה מגרדת ,שלפוחיות ,דימום או התכייבות
•

פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ
רחוב רקפת  ,1שוהם 6083705
ת.ד , 944 .שוהם 6085001
טל'03-5773545 :
פקס03-5773730 :

