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"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר"פורמט עלון זה נקבע ע"  
========================================  

  9861-ו"התשמ) תכשירים(עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
  

   בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמשי בתרופהיקרא
  

  קלוטרי
  טבליות לנרתיק

  
  הרכב

  :כל טבליה לנרתיק מכילה
Clotrimazole   200 mg  

  :מרכיבים בלתי פעילים
Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, crospovidone, calcium lactate pentahydrate,    
povidone, lactic acid, magnesium stearate, silicon dioxide. 

  .ג לקטוז" מ612כל טבליה וגינלית מכילה 
  

  קבוצה תרפויטית 
  .נוגדי פטריות ממשפחת האזולים

  
  פעילות רפואית 

  ).שוטוניות(תרופה אנטיפטרייתית רחבת טווח קוטלת פטריות וטריכומונאס 
  התויה

  המלווים , צריבה, עקצוצים, י גרד נרתיקי" עתהמאופיינ, י פטריות"מת עהתרופה מיועדת לטיפול בדלקת הנרתיק הנגר
  .לעיתים בהפרשה מוגברת

  
  ?מתי אין להשתמש בתכשיר 

  אין להשתמש בתרופה זו אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביה או לחומרים אנטיפטרייתים אחרים 
  .ממשפחת האזולים

  .אם הינך בהריון או מניקה  לת הטיפולאין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התח
  

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

  .התכשיר מכיל לקטוז העלול לגרום לאלרגיה אצל אנשים הרגישים למרכיבים אלה
אם רופא איבחן אצלך בעבר זיהום . צי עם רופאהתייע,  בנרתיקםבמידה שזו הפעם הראשונה שהינך סובלת מזיהו

  פטרייתי 
  . ימים3 טבליות במשך בקלוטרי  השתמשי , ות דומותעוהינך סובלת מתופ

  . החודשים האחרונים עלייך להתייעץ עם הרופא6במידה וסבלת מזיהום בנרתיק יותר מפעמיים במהלך 
  .םאין להשתמש בתרופה אם הינך סובלת מכאבי בטן תחתונה ומחו

  .עליך להתייעץ עם רופא,  ימים3אם לא חל שיפור במצבך תוך 
  .עליך להתייעץ עם רופא, אם התופעות חוזרות תוך חודשיים מתום הטיפול

 מצבים אלו מחייבים -או יתכן שאת בהריון ) כגון סוכרת(חזרת התופעות יכולה להיות קשורה למצב רפואי אחר 
  .התייעצות עם רופא
  מרכיבים מאחר והתכשיר מכיל) Latex(שעשויים מלטקס ) כגון קונדום או דיאפרגמה(אמצעי מניעה יש להמנע משימוש ב

  .ים העלולים לפגום באמצעי מניעה אלוישומנ
   .יש להיוועץ ברופא אם את או בן זוגך חולים או חליתם בעבר במחלות המועברות דרך יחסי מין

  . בבן הזוגיש להיוועץ ברופא באם יש צורך בטיפול תרופתי גם
  .יש להיוועץ ברופא לפני שימוש בתכשיר לשטיפת הנרתיק בין הטיפולים

  .אם הינך בהריון אין להשתמש כלל בתכשיר לשטיפת הנרתיק
  .בתרופה בזמן הוסת או בעת דימום נרתיקיאין להשתמש 

   .יש להיוועץ ברופא לפני תחילת השימוש : 60 או מעל גיל 16חולות מתחת לגיל 
  

  תרופתיות-תגובות בין
  עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע, אם הינך נוטלת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת

  .תרופתיות-יעילות הנובעים מתגובות בין-סיכונים או אי
  

  תופעות לוואי
  .בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי

  תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת
): נדיר(או כאב שלא היו לפני הטיפול  אדמומיות, שלפוחיות, פריחה,  גירוי:בעור,תווגינלי גירוד או הפרשות, צריבה
  .קי הטיפול ופני לרופאיהפס

הפנים או , התנפחות השפתיים, התעלפות, הפרעות במערכת העיכול, קוצר נשימה, ירידה בלחץ הדם: תגובות אלרגיות

  .הפסיקי טיפול ופני לרופא  :)פריחה מגרדת (חרלת, הלשון
  עליך להתייעץ עם,  או אם חל שינוי בהרגשתך הכלליתופעות לוואי שלא צויינו בעלון זהבכל מקרה שבו הינך מרגישה ת

  .הרופא
  

  מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא
  ")אופן השימוש"ראי סעיף (.פים ערבים רצו3טבליה לנרתיק בערב לפני השינה במשך 

  .אין לעבור על המנה המומלצת
  .אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד; אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן קצוב יש ליטול מנה מיד כשנזכרת
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   לבמישי

  .תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד! לא לבלוע
  

  אופן השימוש
  . עמוק ככל האפשר לתוך הנרתיק, טבליה לנרתיק אחת בלבד, )1.תמונה מס(  בעזרת המתקן המצורףיש להחדיר לנרתיק

  ).2.תמונה מס( הדרך הטובה ביותר לבצע זאת היא בשכיבה על הגב עם הברכיים כפופות קצת פנימה לעבר הגוף
  .יש לשטוף היטב את מתקן ההחדרה לאחר כל שימוש

  
  

  
  

*******************************************  
  *?כיצד תוכלי לסייע להצלחת הטיפול * 

*******************************************  
  .י הרופא"עליך להשלים את הטיפול שהומלץ ע

  .גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא
  .ף גם גרביונים מדי יוםיש להחלי. חליפי אותם לעיתים קרובותה ולבשי רק לבנים מכותנה

  .יניתיכדי למנוע הכתמה של הלבנים ניתן להשתמש במגן תחתון או בתחבושת הג
  

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

  אי אריזת התרופהי והב פני מיד לחדר מיון של בית חולים,אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה
  .איתך

  ! ללא הוראה מפורשת מהרופא  להקאהמיאל תגר
  הרכבי משקפיים אם הינך.  תרופהת שהינך נוטלבכל פעםבדקי התווית והמנה ! אין ליטול תרופות בחושך

  .זקוקה להם
  

  החסנה
  .לא להקפיא. לשמור תרופה זו במקום קריר

  נא לשים לב לתאריך התפוגה של. תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד, החסנה המומלצים/י האריזהגם לפי תנא
  .עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה, בכל מקרה של ספק! התכשיר 

  .אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה
  

  .30473 41 127 00 :רישום התרופה' מס
  

  מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע
  .תקוה-פתח, 3190 ד"ת
  
  

 
  


