
 1986  –)תכשירים(  התשמ"ו  עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
 התרופה משווקת ללא מרשם רופא 

 
 פלוס   ®בפנטן

 קרם 
 

 הרכב: 
 כל גרם מכיל: 

         Dexpanthenol 50 mg      מ"ג   50דקספנטנול 
 Chlorehexidine dihydrochloride 5mg          מ"ג  5כלורהקסידין דיהידרוכלוריד 

 
"מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של    2וסעיף  "מידע נוסף"   6נא ראה סעיף  , לרשימת החומרים הבלתי פעילים

 . התרופה"
 

. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות  קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה
 הרוקח. נוספות, פנה אל הרופא או אל 

 תכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. בעליך להשתמש 
או אינם    מחמירים ( סימפטומים) היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה 

 . ימים 14 - 10משתפרים לאחר 
 
 למה מיועדת התרופה?  .1

 קלים בעור, פצעים, חתכים, כוויות קלות ודלקות עור.  גירויים לחיטוי וריפוי פצעים עם חשש לזיהום כגון 
 

 קבוצה  תרפויטית: 
 B5פרו ויטמין  – דקספנטנול 

 מחטא )אנטיספטי(  – כלורהקסידין דיהידרוכלוריד 
או מאט את קצב גידולם וכך מונע או ממתן זיהום חיידקי  על העור  קוטל חיידקים  בפנטן פלוס מכיל כלורהקסידין ש 

. התכשיר מכיל גם דקספנטנול, שבעור נהפך לחומצה פנטוטנית מה שתומך בחידוש תאי העור  שהתלכלכו ים בפצע
שנוצר הינו גמיש יותר. הקרם קל למריחה והסרה בשטיפה ואינו  מבפנים בקצב מואץ וכך גורם לזירוז ריפוי הפצע. העור  

 שומני או דביק. 
 
 לפני השימוש בתרופה  .2
 

 בתרופה אם:  אין להשתמש  
 
 
 
 
 
 
 
 

 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה 

 : ספר לרופא אםפלוס  ®בבפנטן  לפני הטיפול •
o  .הנך סובל ממחלה כלשהי 
o  .הנך סובל מאלרגיות, רגיש לחומר כלשהו או לתרופה כלשהי 
o  .הנך נוטל תרופות אחרות )כולל תרופות ללא מרשם( או עושה שימוש במשחות אחרות 

 

 העיניים, האוזניים ורקמות ריריות. נע ממגע עם ימיש לה •

 שימוש חוזר באותו שטח עור עלול להוביל לגירוי העור.   •

 יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים. פלוס מתאים לשימוש על שטחי עור מצומצמים בלבד.  ®בפנטן •

לרופא/טיפול רפואי  פצעים נרחבים, עמוקים, חמורים או מזוהמים וכן עקיצות/נשיכות ופצעי דקירה דורשים פנייה  •
 לזיהום טטנוס.    הסיכון  בגלל

יום.   10-14קטן לאחר זמן מה או במידה והפצע איננו מחלים בתוך   איננויש לפנות לרופא במידה וגודל הפצע   •
הדבר נכון גם לגבי פצע בעל שוליים אדומים מאוד, במידה והפצע מתנפח או מאוד כואב וכן במידה והפצע  

 ספסיס(.  - חיידקי חמורזיהום תגובה מערכתית למלווה בחום )קיים סיכון ל

במקרה כזה, מומלץ   )לדוגמא: כוויות שמש(.   נמוך שיזדהמוהסיכון  לטיפול בגירויים אשר אין להשתמש בתכשיר   •
 לעשות שימוש בתכשיר שאינו מכיל חומר מחטא. 

 

כלורהקסידין דיהידרוכלוריד או לכל אחד  לאתה רגיש )אלרגי( לדקספנטנול,  •
 מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. 

 אין למרוח תכשיר זה על עור תוף מנוקב.  •

פצעים עמוקים, חמורים או מזוהמים. טיפול בפצעים  לפלוס   ®אין להשתמש בבפנטן •
 אלו יתבצע על ידי הרופא. 



 תגובות בין תרופתיות: 
  , תרופות למריחה על גבי העור אחרות, כולל תרופות ללא מרשם  אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אם

 לרוקח. ספר על כך לרופא או  ותוספי תזונה,
 חומרים מחטאים אחרים. ו  דטרגנטים , סבוניםב, בו זמנית גם  פלוס  ®אין להשתמש באזור המטופל בבפנטן

 
 הריון והנקה: 

אם   הנתונים הקיימים בחיות לא הראו שהשימוש בתכשיר מסב נזק לעובר, אך אין מחקרים מבוקרים בנשים הרות ועל כן 
.  ניתן להשתמש בבפנטן פלוס במשך תקופת ההנקה  פלוס.  ®הטיפול בבפנטןהנך בהריון היוועצי ברופא או ברוקח לפני 

 יש להימנע משימוש על שטחי עור נרחבים. 
 

 נהיגה ושימוש במכוניות 
 לא ידועה השפעה שלילית על יכולת הנהיגה או שימוש במכונות. 

 
 : התרופה מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של  

  ל ולנולין, אשר עלולים לגרום לתגובה עורית מקומית )כגון דלקת עור ו סטאריל אלכוהתרופה זו מכילה צטיל אלכוהול, 
 (. ממגע

 
 ? תרופהכיצד תשתמש ב .3

 בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח  
 

 פעמים ביום.   4האזור הנגוע  עד  מרח שכבה דקה על   : אופן השימוש ומינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא
 ניתן לחבוש את הפצע או להשאירו חשוף. 

 
 אין לעבור על המנה המומלצת. 

 
 משך הטיפול: 

 . ימים 14 - 10או אינם משתפרים לאחר  מחמירים   ( סימפטומים) עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה 
 

 חלשה מדי, יש להיוועץ ברופא או רוקח. אם אתה מרגיש שפעולת התכשיר חזקה או 
 

 צורת הנטילה: 
 במידה ובלעת בטעות כמות גדולה של התכשיר, יש להיוועץ ברופא.   לבלוע!  תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אין 

 במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף היטב במים. 
 

 . )אמינוטרנזפראז(   עלולה להופיע עלייה באנזימי כבד  אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
חדר מיון של בית חולים והבא אריזת  רופא או לאם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד ל

 התרופה איתך.  
 

 ב משקפיים אם הנך זקוק להם. שהנך נוטל תרופה. הרכ בכל פעם! יש לבדוק התווית והמנה אין ליטול תרופות בחושך 
 

 אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה שאל את הרופא או הרוקח. 
 
 תופעות לוואי  .4

עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת    פלוס ®כמו בכל תרופה, השימוש בבפנטן
 תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. 

 
 יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים: 

 

, דלקת עור אלרגית,  עם חומר  דלקת עור הקשורה למגע כגון  תגובות אלרגיותבמקרים נדירים עלולות להופיע  •
 .  או שלפוחיותהעור , תחושת בעירה  גרד, אודם, אקזמה, פריחה, חרלת )אורטיקריה(, גירוי 

תגובות של   ,אסתמהכגון ביטויים קליניים  ים הכוללנצפו רגישות יתר, תגובה אנפילקטית, שוק אנפילקטי תגובת  •
 .הלב וכלי הדםהנשימה, מערכת או ליקוי בהעור, מערכת הנשימה, מערכת העיכול, 

 "אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר". - 3עלייה באנזימי כבד עלולה להופיע לאחר נטילת מינון יתר. ראה גם סעיף  •
 

מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך  אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל 
 . להתייעץ עם הרופא

 



ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי"  
או    לוואי, ( המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות www.health.gov.ilשנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות )

 : ע"י כניסה לקישור 
https://sideeffects.health.gov.il/ 

 איך לאחסן את התרופה?  .5
 

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור, מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל  מנע הרעלה!  •
 ללא הוראה מפורשת מרופא.  גרום להקאה אל תידי כך תמנע הרעלה. 

המופיע על גבי האריזה.  תאריך התפוגה מתייחס    exp. date)אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה )  •
   .אותו החודש ליום האחרון של  

 . 25°C-אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ   תנאי איחסון:  •

 על הפתיחה  תאריך  את  לרשום  האריזה. מומלץ פתיחת   מיום חודשים  12 עד פלוס  ®בבפנטן להשתמש  ניתן •
 .האריזה

 
 . מידע נוסף 6
 

 נוסף על חומרים הפעילים התרופה מכילה גם: 
Liquid paraffin, white soft paraffin, cetyl alcohol, wool fat (lanoline), macrogol stearate, stearyl alcohol, 
DL-pantolactone, purified water.  
 

 :האריזה תוכן ומה התרופה  נראית כיצד
 .  שמנתבצבע  קרם 
 .משווקים האריזה  גדלי כל שלא  יתכן . גרם 100, 30, 3.5מאושרים:  אריזה  גדלי

 
 . 45240, הוד השרון 36באייר ישראל בע"מ, רח' החרש  :בעל הרישום וכתובתו 

 
 ויילן, גרמניה.  גרנזך  D-79639, 7אמיל ברל רח' , נס ך פרודקשזגרנ GP  היצרן: 

 
 . ות בהתאם להנחיות משרד הבריא 2021 ינואר נערך  

 
  01 26501 48 127:בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות   רישום התרופה 'מס

 
 . לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים 

https://sideeffects.health.gov.il/

