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 17/06/2019 
  י"ד בסיון, התשע"ט 
 480838019סימוכין:  

 
 

 

 תכשירים דוחי יתושים לפי צו הפיקוח מצרכים ושירותים

 16.6.19מעודכן לתאריך 

משרד הבריאות ממליץ להשתמש  .להלן רשימת דוחי יתושים שאושרו לשימוש ובטיחותם ויעילותם נבדקה

 .משרד הבריאות כדוחה יתושיםרק במוצרים שקיבלו רישיון 

מס' רישיון 

 ותוקפו

שם התכשיר 

 וצורתו

 החומר הפעיל יצרן/יבואן

 נוביס דוחה יתושים 367/2016-2019

 

 

 DEET 25% נוביס -יצרן ומשווק: כצט

רול און דוחה  -באזז 368/2016-2019

 יתושים

 

 DEET 25% נוביס-יצרן ומשווק: כצט

די! דוחה יתושים סנו  369/2016-2019

 ספריי-ממקור טבעי

 

 

 CITRAPEL-75 20% היצרן: קוסמופארם בע"מ

מפעלי –המשווק: סנו 

 ברונוס

אוטאן פאמילי קייר  371/2016-2019

ג'ל דוחה יתושים 

 לילדים

 ICARIDIN 10% היצרן: אס סי ג'ונסון הולנד

היבואן והמשווק: אס סי 

 ג'ונסון ישראל
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מס' רישיון 

 ותוקפו

שם התכשיר 

 וצורתו

 החומר הפעיל יצרן/יבואן

אוטן טרופי ספריי  370/2016-2019

 יבש דוחה יתושים

 .Colep polska Spהיצרן:

Z.o.o. Poland 

DEET 25% 

בעל הרישוי באירופה: אס 

 סי ג'ונסון איטליה

יבואן ומשווק: אס סי ג'ונסון 

 ישראל

372/2017-2020 X רול און -תוש 

דוחה יתושים ממקור 

 צמחי

היצרן: אמיליה קוסמטיקס 

 בע"מ

CITRIODIOL 20% 

המשווק: מורז צמחי מרפא 

 בע"מ 1989

373/2017-2020 X תרסיס   -תוש

דוחה יתושים ממקור 

 צמחי

היצרן: אמיליה קוסמטיקס 

 בע"מ

CITRIODIOL 20% 

המשווק: מורז צמחי מרפא 

 בע"מ 1989

מג'יק אנטיתוש  374/2017-2020

 לתינוקות וילדים

היצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 9% 

המשווק: סאסאטק אגש"ח 

 בע"מ

 

375/2017-2020 

 

 

 

ספירה אנתוש 

 לתינוקות וילדים

היצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 9% 

 המשווק: גורי ע.ע.ע בע"מ
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מס' רישיון 

 ותוקפו

שם התכשיר 

 וצורתו

 החומר הפעיל יצרן/יבואן

סנו די! דוחה יתושים  376/2017-2020

 רול און -ממקור טבעי

 CITRAPEL-75 20% היצרן: קוסמופארם בע"מ

מפעלי –המשווק: סנו 

 ברונוס

סנו די! דוחה יתושים  377/2017-2020

 קרם -ממקור טבעי

 

 

 CITRAPEL-75 10% יצרן: קוסמופארם בע"מ

 מפעלי ברונוס–משווק: סנו 

סנו די! דוחה יתושים  378/2017-2017

 רול און -ממקור טבעי

 CITRAPEL-75 20% היצרן: קוסמופארם בע"מ

מפעלי –המשווק: סנו 

 ברונוס

דוחה  -רול און -לייף  379/2017-2020

 יתושים ממקור טבעי

היצרן: אמיליה קוסמטיקס 

 בע"מ

CITRIODIOL 20% 

המשווק: סופר פארם 

 )ישראל( בע"מ

מג'יק אנטיתוש  380/2017-2020

 און-אלוורה רול

 

 

היצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 26% 

המשווק: סאסאטק אגש"ח 

 בע"מ

ספירה אנתוש  381/2017-2020

 און-אלוורה רול

היצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 26% 

 המשווק: גורי ע.ע.ע בע"מ

  



 

 תמרוקיםמחלקת 
 משרד הבריאות

 9101002ירושלים  1176ת.ד.
call.habriut@moh.health.gov.i

  
 02-5655969*  פקס: 5400טל:  

 

Cosmetics Department 
Ministry of Health 
P.O.B 1176 Jerusalem 9101002 
call.habriut@moh.health.gov.i  
Tel: * 5400 Fax: 02-5655969 

 

מס' רישיון 

 ותוקפו

שם התכשיר 

 וצורתו

 החומר הפעיל יצרן/יבואן

תרסיס דוחה -לייף 382/2017-2020

 יתושים

 DEET 25% יצרן: אמיליה קוסמטיקס

משווק: סופר פארם 

 )ישראל( בע"מ

  

דוחה רול און  -לייף 383/2017-2020

יתושים בניחוח 

 לבנדר

 DEET 25% יצרן: אמיליה קוסמטיקס

משווק: סופר פארם 

 )ישראל( בע"מ

רול און דוחה  -לייף 384/2017-2020

יתושים מועשר 

 באלוורה

 DEET 25% יצרן: אמיליה קוסמטיקס

משווק: סופר פארם 

 )ישראל( בע"מ

רול און דוחה  -לייף 385/2017-2020

לתינוקות יתושים 

 וילדים

 DEET 9% יצרן: אמיליה קוסמטיקס

משווק: סופר פארם 

 )ישראל( בע"מ

פרפקט אנטיתוש  386/2017-2018

 רול און-נוזל

היצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 26% 

המשווק: סאסאטק אגש"ח 

 בע"מ

סנו די מגבונים  387/2017-2020

 לדחיית יתושים

 

 

 DEET 20% תעשיותהיצרן: פאלאס 

 משווק: סנו מפעלי ברונוס
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מס' רישיון 

 ותוקפו

שם התכשיר 

 וצורתו

 החומר הפעיל יצרן/יבואן

תחליב  KIDSסנו די!  388/2018-2021

 דוחה יתושים

 ICARDIN 10% היצרן: קוסמופארם בע"מ

)משאבה לתחליב 

 ורולאון(

מפעלי –המשווק: סנו 

 ברונוס

אוטן פרוטקשיין פלוס  389/2018-2021

 תרסיס ללא גז

 ICARIDIN 20% יצרן: אס סי ג'ונסון הולנד

יבואן ומשווק: אס סי ג'ונסון 

 ישראל

אוטן פאמילי קייר  390/2018-2021

 סטיק

 Cosmint olgiateיצרן:

comasco :עבור 

ICARIDIN 10% 

 אס סי ג'ונסון איטליה

יבואן ומשווק: אס סי ג'ונסון 

 ישראל

ספירה אנתוש דוחה  391/2018-2021

 יתושים נוזל ברולאון

סאסא קוסמטיקס  יצרן:

 אגש"ח בע"מ

DEET 26% 

 משווק: גורי ע.ע.ע. בע"מ

פרפקט אנטיתוש  392/2018-2020

לתינוקות וילדים 

 רול און-נוזל

היצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 9% 

המשווק: סאסאטק אגש"ח 

 בע"מ

די! -סנו 393/2018-2021

 JUNGLEג'ונגל/

 DEET 30% היצרן: קוסמופארם בע"מ

מפעלי –המשווק: סנו 

 ברונוס
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מס' רישיון 

 ותוקפו

שם התכשיר 

 וצורתו

 החומר הפעיל יצרן/יבואן

 -מג'יק אנטיתוש נוזל 394/2018-2021

 רול און

היצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 26% 

המשווק: סאסאטק אגש"ח 

 בע"מ

אנטיתוש )צה"ל( רול  395/2018-2021

 און

היצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 26% 

המשווק: סאסאטק אגש"ח 

 בע"מ

היצרן: סאסא קוסמטיקס  רול און -נוסקיטו נוזל 396/2018-2021

 אגש"ח בע"מ

DEET 26% 

המשווק: סאסאטק אגש"ח 

 בע"מ

פרפקט אנטיתוש  397/2018-2021

 נוזל רול און

היצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 26% 

המשווק: סאסאטק אגש"ח 

 בע"מ

אוף דוחה -טוש 400/2018-2021

 מרסס יתושים

יצרן ומשווק: אריזות לחץ 

 אירוסול בע"מ

DEET 25% 

אוף דוחה -טוש 398/2018-2021

 יתושים רול און

יצרן ומשווק: אריזות לחץ 

 אירוסול בע"מ

DEET 25% 

שופרסל  דוחה  399/2018-2021

  -יתושים נוזל

יצרן: סאסא קוסמטיקס 

 אגש"ח בע"מ

DEET 26% 

 בע"מ משווק: שופרסל און-רול
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מס' רישיון 

 ותוקפו

שם התכשיר 

 וצורתו

 החומר הפעיל יצרן/יבואן

סנו די כדורית  401/2019-2022

 למריחה רולאון

 DEET 25% יצרן: קוסמופארם

 משווק: סנו ברונוס בע"מ

סנו די פלוס אלוורה  402/2019-2022

כדורית למריחה 

 רולאון

 DEET 25% יצרן: קוסמופארם

 משווק: סנו ברונוס בע"מ

סנו די תחליב  403/2019-2020

 לתינוקות וילדים

 DEET 9% יצרן: קוסמופארם

 משווק: סנו ברונוס בע"מ

סנו די תחליב  404/2019-2022

 לתינוקות וילדים

 DEET 9% יצרן: קוסמופארם

 משווק: סנו ברונוס בע"מ

סנו די דוחה יתושים  405/2019-2022

 )תרסיס(

 DEET 25% יצרן: קוסמופארם

 משווק: סנו ברונוס בע"מ

סנו מט דוחה יתושים  406/2019-2022

-אישי עם אלוורה

 כדורית

-Ethylbutyl יצרן: קוסמופארם

acetylamino-

propionate 20% משווק: סנו ברונוס בע"מ 

גארד  -סנו מדיק 407/2019-2022

דוחה יתושים עם 

קמומיל כדורית 

 למריחה רולאון

 ICARIDIN 20% יצרן: קוסמופארם

 משווק: סנו ברונוס בע"מ

 -מוסיגרד ספריי 408/2019-2022

 התזה

 NICHOLASיצרן:

JAMES UK 

CITRIODIOL 30% 

 UKעבור: סיטרפין 

יבואן ומשווק: מדיטרנד 

 שיווק בע"מ
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מס' רישיון 

 ותוקפו

שם התכשיר 

 וצורתו

 החומר הפעיל יצרן/יבואן

 NICHOLASיצרן: מוסיגרד רולאון 409/2019-2022

JAMES UK  

CITRIODIOL 30% 

 UKעבור: סיטרפין 

יבואן ומשווק: מדיטרנד 

 שיווק בע"מ

 

 -סנו די דוחה יתושים 410/2019-2022

 אירוסול

 DEET 15% יצרן: קוסמופארם

מילוי: י.ב. טכנולוגיה אריזה 

 בע"מ

 משווק: סנו ברונוס בע"מ

מג'יק אנטיתוש  411/2019-2022

 ספריי דוחה יתושים

יצרן: סאסא קוסמטיקס 

 בע"מ

DEET 26% 

משווק: סאסאטק אגש"ח 

 בע"מ

יצרן: סאסא קוסמטיקס  ספירה אנתוש ספריי 412/2019-2022

 בע"מ

DEET 26% 

 משווק: גורי ע.ע.ע. בע"מ

 

 -פארא'קיטו ספריי 413/2019-2022

דוחה יתושים ממקור 

 טבעי

 ,Sud cosmeticsיצרן: 

France 

Citrapel 75 26% 

 Evergreen Landעבור:  

Europe Sprl Belgium 

ומשווק: פאראלייף יבואן 

 בע"מ
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מס' רישיון 

 ותוקפו

שם התכשיר 

 וצורתו

 החומר הפעיל יצרן/יבואן

-Ethylbutyl יצרן ומשווק: די.פי.אל פנגד טוש מגבונים 414/2019-2022

acetylamino-

propionate 

15% 

יצרן ומשווק: מורז צמחי  תוש תרסיס -Xהרבל  415/2019-2022

 ( בע"מ1989מרפא )

Citrapel 75 20% 

 -פארא'קיטו רולאון 416/2019-2022

יתושים ממקור דוחה 

 טבעי

 ,Sud cosmeticsיצרן: 

France 

Citrapel 75 26% 

 Evergreen Landעבור:  

Europe Sprl Belgium 

יבואן ומשווק: פאראלייף 

 בע"מ

 

 

 


