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טיפול חדשני בשלב הראשוני של נגיף הפפילומה הגיע לישראל

ההידבקות בווירוס הפפילומה עלולה לגרום לשינוי פתולוגי בצוואר הרחם,

אשר עשוי להחלים ספונטנית או להמשיך

ולעבור שלושה שלבים של החמרה עד התפתחות סרטן צוואר הרחם.

 ,HPV -האבחון כולל משטח פאפ ספציפי ל

קולפוסקופיה ובמקרה הצורך ביופסיה.

עד היום, עקב הסיכוי להתגברות גוף האישה על הנגע, היה מקובל להמתין חצי 

שנה לאחר איבחון נשאות HPV מהזנים המסוכנים (16,18) ושינוי בצוואר הרחם

בשלב הראשון – CIN1. לאחר מכן, לבצע בדיקה חוזרת כדי לבדוק אם הייתה 

החלמה עצמונית או שהשינוי הצווארי ממשיך להחמיר. 

הטיפולים למניעת סרטן צוואר הרחם התחילו רק מהשלב השני וכללו חיתוך או 

צריבה של האיזור הנגוע. 

לאחר הצלחה במחקרים בעולם, הגיע לארץ התכשיר קולפופיקס

המכיל ספריי-ג'ל עם החומר הפעיל BETA GLUCAN מיועד לנשים שאובחנו 

.���עם נגיף ��� ובבירור מצב צוואר הרחם נמצאות בשלב שינוי צווארי 1

זיהום מתמשך בוירוס הפפילומה (HPV) הוכר ע"י ארגון הבריאות העולמי
כגורם הסיכון העיקרי להתפתחות סרטן צוואר הרחם. 
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אין לנער את המוצר  |   יש לבצע את הטיפול בערב, לפני השינה

1. הסירי את עטיפת המגן מהמוליך.

2. חברי את המוליך אל פיית ההתזה של מיכל התרסיס

3. לחצי על הפיה מספר פעמים עד להופעת החומר.

4. בשכיבה על הגב בכיפוף ברכיים, החדירי את המוליך עמוק לתוך הנרתיק ורססי 5 פעמים.

5. השליכי את המוליך לאחר השימוש

6. החזירי את מכסה מיכל התרסיס

מינון מומלץ: בצעי מתן אחד (5 התזות) ליום, בערב לפני השינה, 

למשך 20 ימים רצופים בחודש, למשך שלושה חודשים.

בכך, קולפופיקס מזרז את הבראת רירית צוואר הרחם שעברה 

.HPV שינוי פתולוגי כתוצאה מפעילות

מחקרים הראו כי שיעורי ההחלמה גבוהים יותר משמעותית אצל 

מטופלות לאחר הבחנה של CIN1 לעומת נשים שלא טופלו.

מטרת השימוש בקולפופיקס היא:

1. לעורר את מערכת החיסון של המטופלת בעזרת שיפעול 

T- ו NK תאים פרו-אינפלמטוריים מסוג לימפוציטים

 2. להעלות את כמות הלקטובצילים בנרתיק

3. להוריד את ה-pH באזור צוואר הרחם


