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 6891 –ו "התשמ( תכשירים)עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
 קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

 
  עזרקאין

 ל'ג
 

 :הרכב
 Lidocaine hydrochloride 2%                הפעילמרכיב ה
 

 בלתי פעיליםמרכיבים 
Benzalkonium chloride, glycerin, hydroxyethyl cellulose, propylene glycol, sodium hydroxide, 
water. 

 

 .מקבוצת האמידיםמאלחש מקומי :  קבוצה תרפויטית
 

 :  פעילות רפואית

טחורים , שפשופים, כגון בחתכים, התרופה מיועדת לאלחוש מקומי ולהקלה מקומית של כאבים בעור וברירית
 .וכוויות קלות

 

 ?מתי אין להשתמש בתכשיר
 .אמידיםמקבוצת האו לחומר אלחוש מקומי , ממרכיביודועה רגישות לאחד אין להשתמש בתכשיר אם י

 על שטחי עור, לעיתים קרובותבתכשיר שימוש . אין להשתמש על פצעים מוגלתיים או על שטחי עור נרחבים
התופעות מפורטות להלן ) להופעת תופעות לוואי עקב ספיגת יתר גרוםל או למשך זמן ממושך עלול נרחבים

 (.פעות לוואיבסעיף תו

 
 :במקרים הבאיםמבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול תכשיר אין להשתמש ב

 .או מניקה, אם הינך בהריון
נך יאו אם ה, דםהאו כלי /הלב ו, הכליות, הכבד: מליקוי בתפקודאו  מאפילפסיהאם הינך סובל או סבלת בעבר 

  .חולה גריאטרי
 

 :  אזהרות
 .וועץ ברופאיבלי להמיתים קרובות או תקופה ממושכת אין להשתמש בתרופה זו לע

 .כך לרופא לפני נטילת התרופה-עליך להודיע על, אם הינך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי
 

 : תגובות בין תרופתיות

או אם סיימת זה עתה טיפול , כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה תונוספ ותאם הינך נוטל תרופ
, תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי, ה אחרתבתרופ

מאלחשים , סימטידין, יתר לחץ דם/תרופות לטיפול במחלות לב :במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות
 .מקומיים אחרים

 

 : תופעות לוואי
אם תופעות הלוואי אינן  .לוואי תופעות בה עלולות להופיעבזמן השימוש , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

 .יש להתייעץ עם הרופא, חולפות או שהן מטרידות
 

 :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
הפסק הטיפול ופנה  - (נדיר( )שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר)פריחה או דלקת מקומיים , גירויבהופיע 

 !לרופא מיד
קשיי , איבוד הכרה, ירידה בלחץ דם, פעימות לב איטיות או לא סדירות, הקאות, הזעת יתר :סימני ספיגת יתר

 -נמנום  , רעידות, קור או נימול/תחושת חום, סחרחורות, עוויתות, בלבול, שינויים בראיה או בשמיעה, נשימה
 !יש להפסיק השימוש ולפנות לרופא מיד

 .חלה החמרה יש לפנות לרופא אם ימים או 7אם לא חל שיפור תוך : טחוריםבבשימוש 
או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך , בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה

 !להתייעץ עם הרופא מיד
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 :  מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
 .שנים 61ל מתחת לגי מיועדת לילדים התרופה זו אינ

  .לפי הצורךלמרוח : 61על גיל במבוגרים וילדים מ
 .אין להשתמש ביותר משפופרת אחת ליום

 .אין לעבור על המנה המומלצת
 .יש להתייעץ עם רופא, חמורות או נרחבות, לבעיות עור מתמידות

 

 .  תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! העילא לבל: שים לב

 .  נייםלהימנע ממגע עם העי יש
 

 : אופן השימוש
לאחר מכן יש להסיר את . פתיחת השפופרת יש להבריג את החלק התחתון המשונן של המכסה השקוףל

לקראת שימוש יש לשלוף את החלק העליון הדק . הטבעת הלבנה ולהבריג חזרה את המכסה השקוף עד הסוף
סה הדק ולחזור על פעולת יש להחזיר את המכ, במקרה שהחומר לא יוצא מהשפופרת. במכסה השקוף

 .ההברגה יותר חזק
 .יש לשטוף את הידיים לאחר השימוש. קיסם אוזניים או פיסת גזה, הינקיבעזרת אצבע  ל'את הג למרוח יש
 .  רק בשימוש הראשון לאחר פתיחת השפופרת סטרילי והינל 'הג

 

 !מנע הרעלה
או תינוקות ועל ידי כך תמנע /ידם של ילדים ותרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג 

 .הרעלה
 .והבא אריזת התרופה איתך, חולים-פנה מיד לחדר מיון של בית, מן התרופה ת/אם בטעות אתה או ילד בלע

 !ללא הוראה מפורשת מרופא אל תגרום להקאה
הרכב .  ופהשהינך משתמש בתר בכל פעםבדוק התווית והמנה  !אין להשתמש או ליטול תרופות בחושך

 .משקפיים אם הינך זקוק להם

 
  :אחסנה

 .250C -מתחת ל לאחסןיש 
גבי -אך לא יאוחר מתאריך התפוגה המוטבע על, חודשים מיום פתיחת השפופרת 1ניתן להשתמש עד 

  .בשימוש סטרילי התכשיר מיועד לשימוש חד פעמי .האריזה
 . קופה מוגבלת בלבדתרופות נשמרות לת, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה

עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את , בכל מקרה של ספק! נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר
 .התרופה

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

 
 681116291 :רישום התרופה' מס

 
 86221, ירושלים, 924. ד.ת, מ"מעבדות רפא בע

 
 .עלון לתכשיר בשיווק כללי

 
 .אך התרופה מיועדת לשני המינים, והקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר לשם הפשטות

 .1261פברואר ב על ידו י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"פורמט עלון זה נקבע ע

 


