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

 

 עזרקאין קרם

 :הרכב

 Lidocaine 5%  הפעיל המרכיב
 

 מרכיבים בלתי פעילים
Emulsifying wax, cetyl alcohol, glycerin, methyl hydroxybenzoate, propyl 
hydroxybenzoate, water, lactic acid. 

 
 .מאלחש מקומי מקבוצת האמידים :קבוצה תרפויטית

 
 : פעילות רפואית

שפשופים , כגון בחתכים, התרופה מיועדת לאלחוש מקומי ולהקלה מקומית של כאבים בעור וברירית
  .בעורמקומיים וכן לפני טיפולים  טחוריםו
 

 ?מתי אין להשתמש בתכשיר

מקבוצת  אחראלחוש מקומי חומר או ל, ורגישות לאחד ממרכיבי אין להשתמש בתכשיר אם ידועה
 .האמידים

שימוש . או על שטחי עור נרחבים כוויות , פצעים פתוחים, על פצעים מוגלתייםאין להשתמש 
כולל לפני טיפולים  ,למשך זמן ממושך אונרחבים על שטחי עור , לעיתים קרובותתכשיר ב

התופעות מפורטות להלן  .חמורות עקב ספיגת יתרת לוואי להופעת תופעולגרום עלול  ,קוסמטיים
 .בסעיף תופעות לוואי

 .רופה זו אינה מיועדת לשימוש בעינייםת

 
  : במקרים הבאים מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפולתכשיר אין להשתמש ב

או כלי /לב וה, יותכלה, הכבד: אם הינך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד. אם הינך בהריון או מניקה
 .נך חולה גריאטרייאם ה או, דםה

 :  אזהרות
 .  ברופא להיוועץבלי מאין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת 

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

 : תגובות בין תרופתיות
זה עתה  סיימת אם או ,כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה ,תונוספ תואם הינך נוטל תרופ

-יעילות הנובעים מתגובות בין-עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי ,טיפול בתרופה אחרת
, סימטידין, יתר לחץ דם/ תרופות לטיפול במחלות לב : במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות, תרופתיות

 .מאלחשים מקומיים אחרים

 : תופעות לוואי
אם תופעות הלוואי  .לוואיתופעות בזמן השימוש בה עלולות להופיע , בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה

 .יש להתייעץ עם הרופא, אינן חולפות או שהן מטרידות

 :תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
הפסק הטיפול  -( נדיר( )יו קיימים לפני השימוש בתכשירשלא ה)פריחה או דלקת מקומיים , גירויבהופיע 

 !מיד ופנה לרופא
שינויים בראיה או  ,קשיי נשימה ,פעימות לב איטיות או לא סדירות, עור חיוור, הזעת יתר: סימני ספיגת יתר

הפסק  - מנוםנ, ערנות יתר, רעידות, קור או נימול ,תחושת חום, סחרחורות, עוויתות, בלבול, בשמיעה
 !ופנה לרופא מיד טיפולה

 .יש לפנות לרופא, החמרהימים או אם חלה  7אם לא חל שיפור תוך : טחוריםלבשימוש 
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או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך , בכל מקרה שבו הינך מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה
 !להתייעץ עם הרופא מיד

 :ים ותינוקותתופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילד
ראה לעיל  .על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי ועל כל תרופה נוספת הניתנת לילד

 .שפורטו תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות

 :  מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
 .תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות מתחת לגיל שנתיים

מריחה של ) ג משקל גוף"גרם קרם על כל ק 1.6 -יותר מ למרוח אין :61ועד גיל ילדים מגיל שנתיים ב
 .(שעות 9כל ) פעמים ביום 3עד  ,(ג של משקל גוף"ק 61על כל  קרםמ "ס 3בערך 

אין   .פעם בשש שעות( קרם מ"ס 65-כ) קרםגרם  5-מ יותר אין למרוח :61מבוגרים וילדים מעל גיל ב
 .ליוםלהשתמש ביותר משפופרת אחת 

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

 : שים לב
 .  תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד !לבליעהלא 

 .יש לשטוף אותן היטב במים, במקרה של מגע עם העיניים .ינייםיש להימנע ממגע עם הע

 :אופן השימוש
   .את המקוםאו לחמם אין לחבוש . לפי הצורך, שכבה דקה על האזור הנגועמקומית ביש למרוח 

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

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

 .איתך
 !ללא הוראה מפורשת מרופא אל תגרום להקאה

 .  שהינך משתמש בתרופה בכל פעםבדוק התווית והמנה   !להשתמש בתרופות בחושךאו ליטול אין 
 .הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם

  250C.-מתחת ל יש לאחסן  :אחסנה
 

שים לב לתאריך נא ל .ופה מוגבלת בלבדופות נשמרות לתקתר, אחסנה המומלצים/גם לפי תנאי האריזה
 .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק !התפוגה של התכשיר

 .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה

 163027791: רישום התרופה' מס

 .86113 ירושלים, 515. ד.ת, מ"מעבדות רפא בע

      .1166 נובמברב על ידו ו נבדק ואושרי משרד הבריאות ותוכנ"פורמט עלון זה נקבע ע


