Perrigo
Fenlips

7.5

Cream

6.5

PL

7.5

120 x 420 mm

2

6.5.18

1.

Eng+Heb+Arabic

06/05/18

Maram

2.

Eng+Heb+Arabic

22/05/18

Maram

Client

Doc. No. 10102 Edition 5

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

פנליפס
קרם
 1גרם קרם מכיל:
פנציקלוביר  10מ"ג

Penciclovir 10 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה מופיעים
בסעיף .6
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש
בתרופה .עלון זה מכיל מידע תמציתי על
התרופה .אם יש לך שאלות נוספות ,פנה אל
הרופא או אל הרוקח.
התרופה מיועדת לילדים מעל גיל  12ולמבוגרים.
מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא .עליך להשתמש
בתרופה בצורה נכונה .היוועץ ברוקח אם הנך
זקוק למידע נוסף .עליך לפנות אל הרופא באם
סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם
משתפרים לאחר  4ימים.

 .1למה מיועדת התרופה?
התרופה מיועדת לטיפול מקומי בפצעי קור
(הרפס השפתיים .)Herpes labialis -
קבוצה תרפויטית :אנטי-ויראלי לשימוש
מקומי.

 .2לפני שימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה אם:
∙ אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פנציקלוביר
( ,)penciclovirלפמציקלוביר ()famciclovir
או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר
מכילה התרופה ,כגון פרופילן גליקול
(המצוינים בסעיף .)6
∙ אין להשתמש בתרופה על קרומים ריריים
(כגון איברי מין ובתוך הפה) ובעיניים.
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש
בתרופה
∙ אם יש לך מערכת חיסונית מוחלשת,
יש להשתמש בפנליפס רק לאחר המלצת
הרופא.
∙ אם אינך בטוח האם הפצע שלך הוא פצע
קור ,יש להתייעץ עם הרופא.
∙ פנליפס לא נבדק בילדים מתחת לגיל 12
שנים .לפיכך ,אין להשתמש בתרופה בילדים
מתחת לגיל  12שנים.
לפני הטיפול בפנליפס ספר לרופא אם
הנך סובל ממחלות נוספות או אם הנך סובל
מאלרגיות.
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה,
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם
ותוספי תזונה ,ספר על כך לרופא או
לרוקח.
הריון והנקה
אם הנך בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא
לפני השימוש בתרופה.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של
התרופה
התרופה מכילה פרופילן גליקול (propylene
 )glycolשעלול לגרום לגירוי בעור.
כמו-כן התרופה מכילה צטוסטאריל אלכוהול
( )cetostearyl alcoholשעלול לגרום לתגובות
מקומיות בעור (דלקת עור ממגע).

 .3כיצד תשתמש בתרופה?
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.
חשוב להתחיל בטיפול מוקדם ככל האפשר
עם הופעת סימנים מקדימים כגון :גירוי ועקצוץ
באזור השפתיים.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
מבוגרים וילדים מעל גיל  12שנים (תרופה זו
אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל  12שנים):
בעזרת אצבע נקיה יש למרוח פנליפס קרם על
האזורים הנגועים כל שעתיים לערך במהלך היום
(כ 8 -פעמים ביום) .גם אם הטיפול בפנליפס
החל לאחר הופעת הפצע ,התרופה מאיצה את
תהליך ההחלמה ,מקלה על הכאב ומצמצמת
את התפשטות הוירוס.
משך הטיפול הינו  4ימים .אם לאחר ארבעה
ימי טיפול המצב מחמיר או הפצע אינו מחלים,
יש לפנות לרופא.
חשוב להתמיד בטיפול במשך  4ימים (גם אם חל
שיפור לפני כן) שכן אם הטיפול אינו נמשך פרק
זמן ארוך מספיק או שהוא מופסק לפני הזמן
הדרוש ,הפצע עלול להתפרץ מחדש.
אין לעבור על המנה המומלצת.
יש לשטוף את הידיים לפני ואחרי כל שימוש
בקרם.
אין לבלוע את התרופה.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר ,לא צפויות
תופעות מזיקות אלא גירוי מתון בעור.

אם בטעות בלעת את התרופה ,לא צפויות
תופעות מזיקות אלא גירוי ברקמת הפה .יש
ליצור קשר עם הרופא במידת הצורך .בשני
מקרים אלה אין צורך בטיפול מיוחד.
אם שכחת למרוח את הקרם בזמן הקצוב,
יש למרוח מנה מיד כשנזכרת אך יש להמתין
שעתיים בין מריחה למריחה .אין למרוח מנה
כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.
כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?
תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.
יש להימנע ממגע עם העיניים מאחר
שהוירוס יכול לגרום למצבים חמורים
במידה שתהיה הדבקה של העיניים.
פצע קור הוא פצע זיהומי .על מנת למנוע הדבקת
אחרים או העברת הזיהום לחלקים אחרים בגוף,
בזמן הופעת פצע ההרפס עליך להימנע מלגעת
בפצע או לפוצץ את השלפוחיות (דבר שעלול
להאריך את משך ההחלמה) וכן משימוש משותף
במגבת ,בגדים או כלי אוכל .יש להימנע מלנשק
ומקיום יחסי מין אוראליים .יש לרחוץ היטב את
הידיים לפני ואחרי נגיעה בפצע.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית
והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה .הרכב
משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש
בתרופה ,היוועץ ברופא או ברוקח.

 .4תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש בפנליפס עלול לגרום
לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל
למקרא רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבול
מאף אחת מהן.
יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא
אם מופיעות תגובות של רגישות יתר כגון סרפדת
(אורטיקריה) ,התנפחות של הפנים או של האזור
בו נמרח הקרם ,פריחה בעור.
תופעות לוואי נוספות
תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות ,בשכיחות
של עד  :1:100תחושה זמנית של צריבה ,עקצוץ
או גרד ,כאב או אלחוש במקום המריחה.
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות
הלוואי מחמירה ,או כאשר אתה סובל מתופעת
לוואי שלא הוזכרה בעלון ,עליך להתייעץ עם
הרופא.
דיווח על תופעות לוואי:
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות
לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית
של אתר משרד הבריאות ()www.health.gov.il
המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,
או ע"י כניסה לקישור:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequenc
e/getsequence.aspx?formType=AdversEffect
Medic@moh.gov.il

בנוסף ,ניתן לדווח לחברת פריגו באמצעות
הכתובת הבאהwww.perrigo-pharma.co.il :

 .5איך לאחסן את התרופה?

∙ מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש
לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים
ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרום
להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
∙ אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
( )exp. dateהמופיע על גבי האריזה .תאריך
התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו
חודש.
∙ תנאי איחסון :יש לאחסן מתחת ל.30°C -
אין להקפיא .אחסן באריזה המקורית.

 .6מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Propylene glycol, purified water, white soft
paraffin, cetostearyl alcohol, paraffin liquid,
cetomacrogol 1000.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
פנליפס הינו קרם לבן חלק בשפופרת של
 2גרם.
יצרן :אומגה פארמה  ,UKלונדון ,אנגליה.
בעל הרישום וכתובתו :פריגו ישראל סוכנויות
בע"מ ,רח' רקפת  ,1שוהם.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות
הממלכתי במשרד הבריאות14241.31798 :
עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בפברואר
.2016
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח
בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת לשני
המינים.
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PATIENT PACKAGE INSERT IN
ACCORDANCE WITH THE
PHARMACISTS’ REGULATIONS
(PREPARATIONS) - 1986
The medicine is dispensed without a doctor’s
prescription

FENLIPS
Cream

1 gram of cream contains:
Penciclovir 10 mg
The inactive and allergenic ingredients in the
medicine are listed in section 6.
Read this leaflet carefully in its entirety
before using the medicine. This leaflet
contains concise information about the
medicine. If you have further questions, refer
to the doctor or pharmacist.
This medicine is intended for children over
the age of 12 and adults. Below this age, refer
to a doctor. Use the medicine properly. If you
need more information, consult a pharmacist.
Refer to the doctor if the signs of the illness
(symptoms) worsen or do not improve after
4 days.
1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED
FOR?
The medicine is intended for local treatment
of cold sores (Herpes labialis).
Therapeutic group: Anti-viral for local use.
2. BEFORE USING THE MEDICINE
Do not use the medicine if:
∙ You are sensitive (allergic) to the active
ingredient penciclovir, famciclovir, or to
any of the additional ingredients contained
in the medicine, such as propylene glycol
(listed in section 6).
∙ Do not use the medicine on mucous
membranes (e.g., genitals and inside the
mouth) and in the eyes.

Special warnings regarding the use of the
medicine
∙ If you have a weakened immune system,
only use Fenlips upon the doctor’s
recommendation.
∙ If you are uncertain whether your sore is
a cold sore, consult a doctor.
∙ Fenlips has not been tested in children under
12 years of age. Therefore, do not use the
medicine in children under 12 years of age.
Before treatment with Fenlips, tell the
doctor if you are suffering from other ailments,
or if you are suffering from allergies.
If you are taking or have recently taken
other medicines, including non-prescription
medicines and food supplements, tell the
doctor or pharmacist.
Pregnancy and breastfeeding
If you are pregnant or breastfeeding, consult
the doctor before using the medicine.
Important information regarding some
of the ingredients of the medicine
This medicine contains propylene glycol,
which may cause skin irritation.
In addition, the medicine contains cetostearyl
alcohol, which may cause local skin reactions
(contact dermatitis).
3. HOW SHOULD YOU USE THE
MEDICINE?
Check with the doctor or pharmacist if you
are uncertain. It is important to start treatment
as close as possible to the onset of early
signs such as: irritation and stinging in the
lip area.
The usual dosage is generally:
Adults and children over the age of 12 years
(this medicine is not intended for children
under 12 years of age):
Using a clean finger, apply Fenlips Cream
on the affected areas, approximately every
two hours throughout the day (approximately
8 times a day). Even if the treatment with
Fenlips was started after the sore appeared,
the medicine accelerates the healing process,
eases the pain and limits the spread of the
virus.
The duration of treatment is 4 days. If after
four days of treatment the condition worsens
or the sore does not heal, refer to the doctor.
It is important to adhere to the treatment
regimen for 4 days (even if there is an
improvement beforehand), since, if the
treatment does not persist for a long enough
period of time or is prematurely discontinued,
the sore may flair up again.
Do not exceed the recommended dose.
Wash your hands before and after each use
of the cream.
Do not swallow the medicine.
If you accidentally took a higher dosage,
no harmful effects are expected, only mild
skin irritation.
If you accidentally swallowed the medicine,
no harmful effects are expected, only oral
tissue irritation. Contact the doctor if

necessary. In both of these cases, no special
treatment is necessary.
If you forgot to apply the cream at the
designated time, apply a dose as soon as
you remember, but wait two hours between
applications. Do not apply a double dose to
compensate for a forgotten dose.
How can you contribute to the success of
the treatment?
This medicine is intended for external use
only. Avoid contact with the eyes, since the
virus can cause severe conditions if the eyes
are infected.
A cold sore is an infectious sore. To avoid
infecting others or transferring the infection
to other parts of the body, avoid touching the
sore or popping blisters (something which
may extend the duration of healing) when
the sore appears, and avoid sharing a towel,
clothing or eating utensils. Avoid kissing and
oral intercourse. Wash your hands thoroughly
before and after touching the sore.
Do not take medicines in the dark! Check
the label and the dose each time you take
medicine. Wear glasses if you need them.
If you have any further questions regarding
the use of this medicine, consult a doctor or
pharmacist.
4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Fenlips may cause
side effects in some of the users. Do not be
alarmed when reading the list of side effects.
You may not experience any of them.
Discontinue use and refer to a doctor
immediately if you experience hypersensitivity
reactions, such as urticaria, swelling of the
face or the area where the cream was applied,
skin rash.
Additional side effects
Side effects that occur frequently, at a
frequency of up to 1:100: transient burning,
stinging or itching sensation, pain or
numbness in the area of application.
If a side effect occurred, if a side effect gets
worse or when you suffer from a side effect not
mentioned in the leaflet, consult the doctor.
Reporting side effects:
Side effects can be reported to the
Ministry of Health by clicking on the link
“Report Side Effects of Drug Treatment”
found on the Ministry of Health homepage
(www.health.gov.il) that directs you to the
online form for reporting side effects, or by
entering the link:
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence
/getsequence.aspx?formType=AdversEffect
Medic@moh.gov.il
In addition, you can report to Perrigo via the
following address:
www.perrigo-pharma.co.il

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE
STORED?
∙ Avoid poisoning! This medicine and any
other medicine should be kept in a safe
place out of the reach of children and/or
infants in order to avoid poisoning. Do
not induce vomiting without an explicit
instruction from the doctor.
∙ Do not use the medicine after the expiry date
(exp. date) that appears on the package.
The expiry date refers to the last day of that
month.
∙ Storage conditions: Store below 30°C.
Do not freeze. Store in the original package.
6. FURTHER INFORMATION
In addition to the active ingredient, the
medicine also contains:
Propylene glycol, purified water, white soft
paraffin, cetostearyl alcohol, paraffin liquid,
cetomacrogol 1000.
What the medicine looks like and the contents
of the package:
Fenlips is a white, smooth cream in a 2 gram
tube.
Manufacturer: Omega Pharma UK, London,
England.
Registration holder and address:
Perrigo Israel Agencies Ltd., 1 Rakefet St.,
Shoham.
Registration number of the medicine in the
National Drug Registry of the Ministry of
Health: 14241.31798
This leaflet was checked and approved by the
Ministry of Health in February 2016.

