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2019 אוגוסט
 דיפרוסאליק משחה,Diprosalic Ointment :הנדון

Dosage Form: Dermal ointment
Composition: BETAMETHASONE (AS DIPROPIONATE) 0.5 MG / G
SALICYLIC ACID 30 MG / G

 דיפרוסאליק תרחיץ, Diprosalic® Lotion :הנדון

Dosage Form: Dermal lotion
Composition: BETAMETHASONE (AS DIPROPIONATE) 0.5 MG / G
SALICYLIC ACID 20 MG / G
.( מבקשת ליידע על עדכון העלונים לרופא ולצרכן של התכשירים שבנדוןMSD) חברת מרק שארפ ודוהם ישראל
:להלן לשון ההתוויה המאושרת לתכשירים
Diprosalic Lotion:
Provides anti-inflammatory, antipruritic, anti-allergic and keratinolytic activity in the topical
management of subacute and chronic hyperkeratotic and dry dermatoses responsive to
corticosteroid therapy
Diprosalic Ointment:
Provides anti-inflammatory, antipruritic and anti allergic and chronic hyperkeratotic and dry
keratolytic activity in the topical management of subacute dermatoses responsive to corticosteroid
therapy.
. יש לעיין בעלון לרופא ועלון לצרכן המאושר על ידי משרד הבריאות,למידע מלא ולהוראות מתן מפורטות
.טקסט מהותי שהתווסף מודגש עם קו תחתון
: להלן העדכונים המשותפים לדיפרוסאליק משחה ותרחיץ:עדכונים מהותיים בעלון לצרכן
 אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בדיפרוסאליק משחה2.2
....
 חבישות וכו( שהיה במגע עם תכשיר, מצעים, בד )בגדים. סכנה לכוויות קשות-אין לעשן או להתקרב ללהבות חשופות
 שטיפת בגדים ומצעים עשויה להפחית את הצטברות התכשיר אך לא.זה נדלק ביתר קלות ומהווה סכנת שריפה חמורה
.להסירו לחלוטין
....
: להלן העדכונים המשותפים לדיפרוסאליק משחה ותרחיץ:עדכונים מהותיים בעלון לרופא
4.4 Special warnings and precautions for use
...
Instruct patients not to smoke or go near naked flames – risk of severe burns. Fabric (clothing,
bedding, dressings etc) that has been in contact with this product burns more easily and is a serious
fire hazard. Washing clothing and bedding may reduce product build-up but not totally remove it.
 ניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל.העלונים מפורסמים במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות
.09-9533333  בטלפון,MSD  חברת,הרישום
. מופצים ע"י חברת נובולוג בע"מDiprosalic® ointment & Diprosalic® lotion

,בברכה
מיכל סרפר
רוקחת ממונה
 ישראלMSD
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