
 1986 - نشرة للمستهلكة حسب أنظمة الصيادلة )مستحضرات(

 قّالدواءّبموجبّوصفةّطبيبّفقّطيُسوّ 
 

   ملل 0.5/ ملغ 0.25 الوترانچأور
  لالستعمال تحت الجلد ، محلول للحقن

 
  : كلّمحقنةّجاهزةّلالستعمالّتحتويّعلى

 . مائي محلول ملل 0.5ّّـب (ganirelix) ريليكسان ّچ ملغ 0.25
  معلوماتّمهمةّحولّجزءّمنّمركبات" أنظريّأيًضاّبنّد". معلوماتّإضافية" 6  باتّغيرّالفعالةّأنظريّبندلقائمةّالمرك

 ". الوترانچأور
 

 . قرئي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواءا

 . لىّالصيدليتوجهيّإلىّطبيبكّأوّإ ،إذاّكانّلديكّأسئلةّإضافية.  صةّعنّالدواّءتحتويّهذهّالنشرةّعلىّمعلوماتّملخّ  •

 . حالتكفهوّقدّيسببّلهنّالضررّحتىّإذاّكانتّحالتهنّالطبيةّتبدوّمشابهةّل. الّتعطيهّألخريات. هذاّالدواءُّوصفّمنّأجلك •

 .عليكّاستشارةّطبيبكّأوّالصيدلي ،أوّعندماّتعانينّمنّأعراضّجانبيةّلمّتذكرّفيّهذهّالنشرة  ،إذاّتفاقمّأحدّاألعراضّالجانبية •

 
 

 ُمخصص الدواء؟  .  ألي غرض1
عالجات    في إطار  بتحفيز مبيضي مضبوط  لدى نساء التي تُمر  LH  مبكر لمستويات الهرمون   لمنع ارتفاع   ُمخصص   الوتران چأور

 .خصوبة
 

 . ينپونادوتروچلل  المطلقة مضاداتّالهرموناّت: الفصيلة العالجية
 
  الطبيعي  التيّتعملّضدّفعاليةّالهرمون"  ينپونادوتروچلل  المطلقة مضاداتّالهرمونات"  ىينتميّإلىّفصيلةّأدويةّتسمّ   الوتران چأور

مونّّالُهرّ )LHّّّّّ،(يناتپونادوتروچ)ّّيضبطّتحريرّالهرموناتّالتناسلية  GnRHـّّهرمونّال(.  GnRH)  ينپونادوتروچ  الذيّيُطلّق
 .(يبللُجرّ  هب الُمن  مونالُهرّ ) FSH -و( نوت ّالُمل ّ
وتطورّّ ضروريّمنّأجلّنموّ FSHّّـّهرمونّاّلّ،لدىّالنساّء.ّالمرأةّوالرجلّدورّمركزيّفيّخصوبةّوتناسل  يناتپونادوتروچلل

ضروريّمنّأجلLHّّّّّـهرمونّاّل  .التيّتحتويّعلىّالبويضاّت صغيرةّومستديرةّهيّأكياسّالُجريبات. الُجريباتّفيّالمبيضين
وبالتاليّيكبتّبشكلّأساسيّّّّ،GnRHّّيثبطّفعاليةّالوترانچأور(.ّإباضة)ّوالمبايّضّّالُجريباتّّتحريرّالبويضاتّالناضجةّمن

ّ.LHّتحريّر
 

 الوتران چأور استعمال
قدّتحدثّأحيانًاّإباضةّّّ،ووسائلّأخرى(IVFّ)ّّرب ّت ّالُمخّ فيّّاّبصّ إخّ ّّبماّفيّذلكّ،لدىّالنساءّاللواتيّيخضعنّلعالجاتّخصوبة

الذيّقدّيسببّتحريًراLHّّّّفيّمبكّرُّمخصصّلمنعّارتفاعّالوترانچ أور استعمال.ّّحملالباحتمالّّّاّيجدّ  امبكرةّوتسببّانخفاض
ّّ.مبكًراّللبويضات

ّ
أ شوب  يبللُجرّ  هب ُمن  معّهرمون الوترانچأور تمّاستعمال ،فيّأبحاثّسريرية  يبللُجرّ  هب ُمن  ،ألفّا ينپفوليتروأوّمعّكوري ّ( FSH)ّم 

ّ. مدةّفعاليةّطويلة صاحب
 
 

 قبل استعمال الدواء .  2
 : إذا الوتران چأور ال يجوز استعمال 2.1

لقائمةّجميعّّ) الوترانچألور أوّأليّواحدّمنّالمركباتّاألخرى  ganirelixلـّ(ّصاحبةّحساسيةّمفرطة) كنتّحساسة •
 ّ؛(6.1 أنظريّبنّد ،المركباّت

 ّ؛GnRH  ـأوّالمضاهئّل (GnRH) ينپونادوتروچلل  المطلق كنتّتعانينّمنّحساسيةّمفرطةّللهرمون •

 ّ؛يّممتوسطّحتىّوخّأوّكبديّ  مرضّكلويّ  كنتّتعانينّمن •

 . أوّمرضعةحامالّّكنتّ •

 
 الوتران چأور استعمال تحذيرات خاصة بخصوص 2.2

 :أخبري طبيبك إذا ، الوترانچبأور قبل بدء العالج 

• ّّ فعل ّّ:  )تحسسي ة(ّّةأرجي ردودّ من تعانينّ كنتّ ّّإذاّ فعل طبيبكّّ،نشطّّأرجيّ ردّ أعلميّ طبيبك.  الرجاءّ ل  ّ،سيقررّ ةّّامّخووفقًاّ
 . الجرعةّاألولّىّّذمن ،أرجيّ ردّفعلّلقدّتمّاإلبالغّعنّ.  ةّإضافيةّخاللّالعالجإذاّكانتّهناكّحاجةّلمتابع  ،الوضع



(،ّانتفاخّالوجه،ّالشفتينUrticariaّّّّ–،ّموضعيةّوكذلكّعامة،ّالتيّتشملّطفحّجلديّ)شرىّّةتم ّالتبليغّعنّردودّفعلّأرجي 
( بلعّ و/أوّ تنفسّ صعوباتّ تسب بّ أنّ ممكنّ التيّ الحلقّ و/أوّ وعائي واللسان،ّ تAngioedemaّّّّ-ّّةوذمةّ ّّ-قّّّأو/أوّ

Anaphylaxisّّيجبّالتوقفّعنّتناولّّّّ(.4(ّ)أنظريّأيًضاّالبند، وطلبّمساعدةّّالوتران  چأورإذاّكانّلديكّردّفعلّأرجي 
 طبي ةّفوًرا.

• ّّ الممكنّأنّّالذيّّ  ،جافّّطبيعي  التكّس/يحتويّعلىّمطاطّّاإلبرةغطاءّّ:  التكسلحساسية اإلبرةّومنّ بّتفاعالتّّيسب يالمسّ
 .ةأرجي 

المبيضين • تحفيزّ فرطّ للمبيضين:  (OHSS)  متالزمةّ الهرمونيّ التنشيطّ بعدّ أوّ تتطوّرّّ،أثناءّ تحفيزّّّّقدّ فرطّ متالزمةّ
مع.ّّالمبيضين التحفيزّ بعمليةّ مرتبطةّ المتالزمةّ ألدويةاالرجاءّّ.  ينّپونادوتروچ  هذهّ للمستهلكّ النشرةّ بإمعانّ ّّقرئيّ

ّّ.التيُّوصفتّلكّّيناتپونادوتروچال

حملّبّّمقارنةالخصوبةّقدّيكونّأعلىّبقليلّّّّمعدلّاإلصابةّبالتشوهاتّالخلقيةّبعدّعالجاّت:  أوّتشوهاتّخلقية  والداتّمتعددّة •
ّّّ،علىّسبيلّالمثال)ّّهذاّالمعدلّالمرتفعّقليالًّمرتبطّكماّيبدوّبميزاتّالمتعالجينّالذينّيخضعونّلعالجاتّالخصوبّة.ّّطبيعي

المرأة المنويةّّّ،سنّ الحيواناتّ للّّ،(ميزاتّ ّّكذلكّ األعلى األجنةّّحملاللحاالتّّمعدلّ خصوبةّّالمتعددةّ عالجاتّ ّّبعدّ معدلّّ.
الخلقية تتضمّنّّالتشوهاتّ التيّ الخصوبةّ بعدّعالجاتّّّّالوتران چ أورّّبعدّعالجاتّ الخلقيةّ التشوهاتّ معدلّ مختلفّعنّ غيرّ

ّّ.GnRHّـتتضمنّمضاهئاتّأخرىّّل

 .ّّلدىّالنساءّذاتّاألبواقّالمتضررة ليالًّهوّأعلىّق( حملّمنتبذ)ّاالختطارّلحملّخارجّالرحم:  تعقيداتّحمل •

  لدىّالنساء  لمّيتمّفحصها  الوترانچأور  إنّسالمةّونجاعةّاستعمال:  كغّم  90  كغمّأوّأكثرّمن  50ّّنساءّاللواتيّتزنّأقلّمن •
ّ. استشيريّطبيبكّللمزيدّمنّالمعلوماّت.  كغم 90 كغمّأوّفوق 50  اللواتيّتزنّأقلّمن

ّ
 األطفال والمراهقين 

 . الّيمتّبصلةّلألطفالّأوّللمراهقين الوترانچرأو استعمال
 

 األدوية التفاعالت بين 
أخبري بذلك   ،وإضافات تغذية بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ،أدوية أخرى  ،ونة األخيرةأو إذا أخذت في اآل ، إذا كنت تأخذين

 . الطبيب أو الصيدلي 
 

 والخصوبة  اإلرضاع  ،الحمل
استعمال مبيضيّمضبوطّّينبغي  الوترانچ أور  إنّ تنشيطّ يتمّخاللّ استعمال.  بنطاقّعالجاتّخصوبة  أنّ يجوزّ   الوترانچأور  الّ

 . خاللّالحملّواإلرضاع
 . كان ستشيريّالطبيبّأوّالصيدليّقبلّاستعمالّدواءّأيًّاا ّ،إذاّكنتّحاملّأوّمرضعة

 
 الماكينات  السياقة واستعمال 

 . يناتّلمّتُفحصعلىّقدرةّالسياقةّأوّتشغيلّالماك الوترانچأور تأثيرات
 

 الوتران چ أور معلومات هامة عن جزء من مركبات
 ". منّالصوديومخاٍلّ" هوّباألساس ،خّرآبمعنىّ ،فيّالحقنة( ملغ 23) صوديوم  مليمول 1  هذاّالدواءّيحتويّعلىّأقلّمن

 

 كيف تستعملين الدواء؟.  3
ّّ.إذاّلمّتكونيّمتأكدة  لطبيبّأوّمعّالصيدليعليكّالتحققّمعّّا.ّوفقًاّلتعليماتّالطبيب الوترانچأور استعمليّدائًما

 (.IVFّّ) المختبّربماّفيّذلكّإخصابّفيّ ،لعالجاتّإخصاّب  كجزءّمنّعالجّلدىّنساءّاللواتيّيخضعن الوترانچأور يستعمل
ّ

 .ّّالجرعةّوطريقةّالعالجّيحددانّمنّقبلّالطبيبّفقط
 

ّّ:هيعادةّّاالعتياديةالجرعةّ
ل المنبهّ بالهرمونّ المبيضينّ الثالث  corifollitropin  أو(  FSH)  لُجريبتنشيطّ أوّ الثانيّ اليومّ فيّ يبدأّ حقن.  للطمث  قدّ   يجبّ

اليوّم(  ملغ  0.25)  الوتران چأور فيّ الجلّدّّمرةّ اّل  ،تحتّ اليومّ منّ اّل  5  ـبدًءاّ اليومّ بداية6ّّ  ـأوّ التنشيطّّمنّ علىّّ.  عمليةّ اعتماًداّ
 . إلعطاءلبدءّاّخّرآباستطاعةّالطبيبّأنّيقررّيوًماّّّمبيضيكّاستجابة

تقريبًاFSHّّّّوّّالوتران چأورّّيجبّحقن الوقتّ نفسّ ّّفيّ ذلّك. منّ الرغمّ ويجبّّ،علىّ األدويةّ يجوزّخلطّ بأماكنّحقنّّّّالّ الحقنّ
ّ.مختلفة

ّ
اإلنضاجّّّّباإلمكانّحثّ ّ.بالحجمّالمناسبّحتىّاليومّالذيّتظهرّبهُّجريباتّكافيةّالوتران چ بأور يجبّاالستمرارّبالعالجّاليومي

ّّالفترةّالزمنيةّبينّحقنتي.ّّhCG (human chorionic gonadotrophin) تّفيّالجريباتّعنّطريقّإعطاّءالنهائيّللبويضا
وإالّقدّتحدثّّ ،ساعة30ّّّيجبّأنّالّتزيدّعنhCGّّـاألخيرةّوحقنةّاّل الوتران چأورّوكذلكّالفترةّالزمنيةّبينّحقنة الوتران چأور

يستمرّفيّكلّّالوترانچبأورّفإنّالعالجّ،فيّالصباحّالوترانچأوريتمّحقنّّعندما ،لذلّك(.  تحريرّالبويضات) حالةّإباضةّمبكرة



ّّالوترانچأورّفإنّحقنةّّ،بعدّالظهّرّالوتران چأوريتمّحقنّّعندمّا. اإلباضّةّّحثّ بماّفيّذلكّيومّّ،ينپونادوتروچفترةّالعالجّبال
ّّ.اإلباضةّحثّ تتمّبعدّالظهرّفيّاليومّالذيّيسبقّّاألخيرة

 .الموصى بها ال يجوز تجاوز الجرعة
ّ

 تعليمات االستعمال 
ّمكانّالحقن

ّ.ّّيُفضلّبمنطقةّالفخذّّ،تحتّالجلدّّ،ويجبّحقنهّببطءّمتوفرّضمنّمحقنةّجاهزةّلالستعمالّالوتران چأور
   ّ.الّيجوزّاالستعمالّإذاّاحتوىّالمحلولّعلىّجزيئاتّأوّلمّيكنّصافيًا.ّاالستعماليجبّفحصّالمحلولّقبلّ
إذاّتمّالحقنّمنّّّءّفيّالحقنةّالجاهزةّلالستعمال.ّهذاّأمرّمتوقعّوالّحاجةّللتخلصّمنّفقاعة/اتّالهواء.قدّتالحظ/ينّفقاعة/اتّهوّا

ّ.معّأيّمستحضراتّأخرىّالوترانچأورّالّيجوزّخلط. يجبّإتباعّالتعليماتّالتاليةّللحقنّ،أوّمنّقبلّزوجكّقبلك
ّ

ّتحضيرّمكانّالحقّن
إلزالةّالجراثيمّمنّعلىّّ(ّكحولّ–ّّعلىّسبيلّالمثال)ّمةالحقنّبمادةّمعقّ ّمنطقّةّبّتعقيميج.ّصابونّوالماّءيجبّغسلّاليدينّجيًداّبال

لمدةّدقيقةّ والسماحّلمادةّالتعقيمّبأنّتجفّ ّتقريبًاّحولّالمكانّالذيّسوفّتدخلّفيهّاإلبرةّسم5ّّيجبّتنظيفّمنطقةّمن.ّالسطح
 ّ.علىّاألقلّقبلّاالستمراّر

 
ّإدخالّاإلبرة

45ّّ  بقاعدةّالجلدّالمقروصّبزاويةّاإلبرةّي/أدخل.  بواسطةّالسبابةّواإلبهامّمكانّواسعّمنّالجلّدّي/أقرصّ.غطاءّاإلبرةّي/نزعا
 . منطقةّالحقنّفيّكلّحقنةّي/لبدّ .ّدرجةّمنّسطحّالجلد

 
ّفحصّالمكانّالصحيحّلإلبرة

لىّالمحقنةّيدلّعلىّأنّاإلبرةّقدّّدخولّدمّإ.ّّمكبسّالمحقنةّبلطفّإلىّالوراءّللتأكدّمنّإدخالّاإلبرةّبالشكلّالصحيحّي/سحبا
ّّاسحةبمّبتغطيةّمنطقةّالحقنّقومي/قمّ،المحقنةّي/بلّأخرجّّ،الوترانچاألورّي/الّتحقنّ،فيّمثلّهذهّالحالّة.ّدخلتّإلىّوعاءّدموي

كماّّّيها/هاالمحقنةّوارم ي/الّتستعمل.ّاثنتينالنزيفّسيتوقفّخاللّدقيقةّأوّّّ؛علىّالمنطقةّي/واضغطّالتيّتحتويّعلىّمادةّمعقمة
 .ّّمجدًداّبمحقنةّجديدةّي/بدّأاّ.ينبغي

 
ّحقنّالمحلوّل

للتأكدّبأنّالمحلولّيُحقنّبالشكلّّّ،علىّمكبسّالمحقنةّببطءّوثباتّي/ضغطاّّ،عندماّتكونّاإلبرةّموضوعةّبالشكلّالصحيح
 ّ.والّيوجدّإصابةّبأنسجةّالجلدّّ،الصحيح

 
ّنزعّاإلبرة

ّّ.التيّتحتويّعلىّمادةّمعقمةّبماسحةّمنطقةّالحقنّعلّىّي/واضغط المحقنةّبسرعةّخارًجاّي/سحبا
 
ّ.ّّالمحقنةّالجاهزةّمرةّواحدةّفقّطّي/ستعملا
ّ

 إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى مما كنت بحاجة إليه 
 . تصليّبالطبيبا

 
 الوتران چأور  إذا نسيت استعمال

 . فيّأقربّوقتّممكنّهايجبّحقن ،إذاّاكتشفتّبأنكّنسيتّجرعة
 . جرعةّمضاعفةّمنّأجلّالتعويضّعنّالجرعةّالمنسيةالّيجوزّحقنّ

الجرعةّفيّّاحقني ،(ساعة 30  بينّالحقنتينّهوّأكثرّمنّبحيثّأنّالوقتّالذيّمرّ ) ساعات 6 إذاّكانّالتأخيرّبالحقنّهوّأكثرّمن
 .لتعليماتّإضافيةّاتصليّبالطبيبو أقربّوقتّممكنّ

 
 الوتران چأور إذا توقفت عن استعمال

 . نهّيُحتملّتأثيرّعلىّنتائجّالعالجأل ،إالّإذاّأمركّالطبيبّبفعلّذلك  الوترانچ أور ستعمالالّتتوقفيّعنّا
 

استعملي النظارات الطبية إذا كنت  . تتناولين بها دواء في كل مرة تحققي من الملصق والجرعة! ال يجوز تناول أدوية في الظالم
   .بحاجة لها

 
 . قومي باستشارة الطبيب أو الصيدلي   ، الدواءإذا كانت لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال 

 

ّة األعراض الجانبي   . 4
   .أعراًضاّجانبيةّلدىّجزءّمنّالمستخدمات الوترانچأورقدّيسببّ ّ،كماّفيّكلّدواء

 . واحدّمنهاّقدّالّتعانينّمنّأيّ  ،الّتفزعيّلقراءةّقائمةّاألعراضّالجانبية



 
 : التاليةّّللفئات  االحتمالّللتعرضّلعرضّجانبيّموصوفّوفقًا

ّنساء  10 قد تؤثر على أكثر من امرأة واحدة من بين :أعراض جانبية شائعة جًدا

ساعاتّّ  4  التفاعلّالمحليّعادةّيختفيّخالل(. معّأوّبدونّانتفاخ  ،احمراّربشكلّأساسيّ)  تفاعالتّجلديةّمحليةّبمنطقةّالحقن −
ّ. منّاإلعطاء

 
ّامرأة  100  من بين 1 حتى  قد تؤثر على  :أعراض جانبية غير شائعة

 ألمّرأّس −

 غثيان −

 . شعورّعامّبالمرض −
 

 امرأة 10,000 من بين 1 حتى  قد تؤثر على : أعراض جانبية نادرة جًدا

 . الجرعةّاألولىّمنذ ،(أرجيّة)ّتحسسي ةّتفاعالّتّشوهدت −

 طفحّجلديّ  −

 انتفاخّفيّالوجّه −

 ّ(Dyspneaصعوباتّتنفسّ) −

ّا − األمرّ الحلق،ّ و/أوّ اللسان،ّ الشفتين،ّ الوجه،ّ بلعّّّّذّيلانتفاخّ و/أوّ تنفسّ صعوباتّ يسب بّ أنّ وعائي ةممكنّ ّ-)وذمةّ
Angioedemaّّتأقّو/أو-ّّAnaphylaxis)ّ 

ّ)شرىّ −  ّّ(Urticariaّ–طفحّجلدي 

 . الوترانچأور جةّواحدةّبعدّالجرعةّاألولىّمنعال ّتلدىّمُّ (أكزيما) تمّاإلبالغّعنّتفاقمّطفحّجلديّموجود −
 

  ،ألمّبطّن ،مثل)  المبيضينلفرطّتحفيزّّ بعالجّمضبوط  التيّتعرفّبأنهاّقدّتحدثّّيةعنّأعراضّجانبّّتمّاإلبالغ  ّ،باإلضافةّإلىّذلك
المبيضين تحفيزّ فرطّ الرحّم  ،((OHSS  متالزمةّ خارجّ الرحم)  حملّ خارجّ الجنينّ يتطورّ النشرةّ)   وإجهاض(  عندماّ أنظريّ

 .((بهّتُعال جينالذيّ FSH الخاصةّبالمستحضرّالذيّيحتويّعلى للمستهلّك
 

عليكّاستشارةّّّ،الذيّلمّيُذكرّفيّالنشرة إذاّتفاقمّأحدّاألعراضّالجانبيةّأوّعندماّتعانينّمنّعرضّجانبيّ،جانبيإذاّظهرّعرضّ
ّ.الطبيّب

ّ
"ّّعالجّدوائيعقبّالتبليغّعنّأعراضّجانبيةّ"ّيمكنّالتبليغّعنّاألعراضّالجانبيةّلوزارةّالصحةّبواسطةّالضغطّعلىّالرابط

للتبليغّعنّاألعراضّّستمارةّعبرّاإلنترنتّالالذيّيوجهّّ(www.health.gov.il)ّرةّالصحةالموجودّفيّصفحةّالبيتّلموقعّوزا
ّ:ّّأوّعنّطريقّالدخولّللرابّطّّ،الجانبية

https://sideeffects.health.gov.il 
 

 ن الدواء؟ كيفية تخزي .5
الرضعّّ  أو/ و األطفال  ومجالّرؤية فيّمكانّمغلقّبعيًداّعنّمتناولّأيدي خّرآيجبّحفظّهذاّالدواءّوكلّدواءّ! تجنبيّالتسمم •

 . الّتسببيّالتقيؤّبدونّتعليماتّصريحةّمنّالطبيب.  منعّالتسمميوبذلكّ

تاريخّانتهاءّالصالحيةّيشيرّإلىّّ. علىّالعبوةّالذيّيظهّر(exp. date)  بعدّتاريخّانتهاءّالصالحية الّيجوزّاستعمالّالدواء •
 . اليومّاألخيرّمنّنفسّالشهّر

  يجبّالتخزينّفيّالعبوةّاألصلية. الّيجوزّالتجميد. درجةّمئوية30ّّ-2 يجبّالتخزينّبدرجةّحرارةّماّبين: شروط التخزين •
   . للوقايةّمنّالضوء

وفيّّّبدونّجزيئات ،التيّتحتويّعلىّمحلولّصافي  ،ليمةيجبّفقطّاستعمالّمحاقنّس. يجبّمعاينةّالمحقنةّقبلّاالستعمال •
 .سليمةّلويحة

سأليّالصيدليّعنّكيفيةّالتخلصّمنّاألدويةّّا.  الّيجوزّالتخلصّمنّاألدويةّعنّطريقّمصرفّالمياهّأوّالنفاياتّالمنزلية •
 .هذهّالخطواتّتساهمّفيّالحفاظّعلىّالبيئة. ستعمالباال التيّلمّتعد

 

 ة معلومات إضافي   . 6
 : إضافةّإلىّالمادةّالفعالةّيحتويّالدواءّأيًضاّعلى •

Mannitol,ّّAcetic acid (glacial), water for injections. The pH (a measurement of the acidity) 
may have been adjusted with sodium hydroxide and/or acetic acid. 

 وما هو محتوى العبوة   الوترانچأور كيف يبدو •
يحتوي  . يصلّالمحلولّجاهًزاّلالستعمالّوُمخصصّلإلعطاءّتحتّالجلّد. وعديمّاللونصاٍفّهوّمحلولّللحقنّ ران الوت چأور

 .جاف الذي يالمس اإلبرة التكس طبيعي/غطاء اإلبرة على مطاط
 
 . موجودّبعبواتّمنّمحقنةّواحدةّجاهزةّلالستعمال الوتران چأور

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


 
ّالمنتج

 . هولندا ،أوّس  ،انونچأوّر.  يڤ.إن
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