
Aubagio-tab-PIL-9.0 

 
  1986 –התשמ"ו (תכשירים)  עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
  

  התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד 
  

  טבליות מצופות   אובג'יו

  הרכב
          כילה: כל טבליה מ

        מ"ג  Teriflunomide  14  /טריפלונומיד   החומר הפעיל וכמותו:
      . מונוהידראטלקטוז מ"ג   76כל טבליה מכילה גם  

  .)"מידע נוסף "( 6 סעיף ו )"מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה"( 2סעיף ראה  ים ואלרגניים:פעיללתי חומרים ב
      

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

הרפואי   םילו אם נראה לך שמצבהיא עלולה להזיק להם אפ אל תעביר אותה לאחרים., בלבד עבורך נרשמה ותרופה ז
  דומה.  

  שנים. 18ם מתחת לגיל דת לילדים ומתבגריאינה מיועהתרופה 
  

לפני   עתקיים כרטיס מידע בטיחותי למטופל. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לד  אובג'יובנוסף לעלון, לתכשיר 
 ולפעול על פיו.   אובג'יוובמהלך הטיפול בהתחלת הטיפול 

יר. יש לשמור את הכרטיס לעיון  בטיחותי למטופל ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשהמידע היין בכרטיס יש לע
  נוסף במידת הצורך. 

  
  למה מיועדת התרופה?  . 1

  
התקפתה על מערכת   הגביל אתן בכדי לרכת החיסו מעל חומר שפועל ע ,אובג'יו מכילה את החומר הפעיל טריפלונומיד

  העצבים.
  

ט את  שעור ההתקפים ולהאעל מנת להפחית את  ,הפוגתית התקפית ועדת לטיפול במבוגרים עם טרשת נפוצהאובג'יו מי 
  התקדמות הנכות. 

  
  מהי טרשת נפוצה 

 העצבים המרכזית ערכת). מCNSהמשפיעה על מערכת העצבים המרכזית ( כרונית) היא מחלה MSטרשת נפוצה (
  חוט השדרה.  ממורכבת מהמוח ו
אבדן   ם המרכזית.דלקת הורסת את מעטה המגן (המכונה "מיאלין") סביב לסיבי העצב במערכת העצביבטרשת נפוצה, ה
    .פעילות התקינה של העצביםמפריע לו  ינציהמיאל- ההמיאלין מכונה ד

אינם  העצביםפיזיים הנגרמים עקב כך שתסמינים רים של חוז קפיםטרשת נפוצה בצורה ההתקפית יהיו התאנשים עם ל
  : רך כלל ב בדכרוכים אלו משתנים מחולה לחולה אולם  תסמינים כראוי.פועלים 

 ה יכהלבשי וק 
  בעיות ראייה 
 בעיות שיווי משקל 

  ,ין ההתקפיםב ארישלה בעיות מסוימות עלולות זמן,   לאורך, אולם נגמרעשויים להיעלם לחלוטין לאחר שההתקף  תסמיניםה
  פעילויות היומיומיות שלך.ב להפריע לולותאשר ע מגבלות פיזיותללגרום כול זה י

  
                                                                                                                                                                           כיצד פועלת אובג'יו 

ברמת הגבלת העלייה  באמצעותמפני התקפות של מערכת החיסון  רכזיתמסייעת בהגנה על מערכת העצבים המאובג'יו 
  נזק עצבי בטרשת נפוצה. להגורמת את הדלקת מצמצם לבנים (לימפוציטים). זה הדם התאי חלק מ

  
                                                                                                                                                                     : תרפויטיתקבוצה 

  שייך לקבוצת התרופות המדכאות את המערכת החיסונית בצורה סלקטיבית.   כיב הפעיל טריפלונומיד המר
     

                                                                                                                         רופהש בתשימו הלפני   . 2
 

 אין להשתמש בתרופה אם: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 אשר מכילה   המרכיבים הנוספיםמ אחדכל או לטריפלונומיד חומר הפעיל ל (אלרגי) רגיש אתה
 . )6 ף התרופה (ראה סעי

 לפוחיות ו/או פצעים בפה לאחר נטילת ש עור,ף בה בעור או קילו יחה חמורפיתחת בעבר פר
 טריפלונומיד או לפלונומיד. 

 בכבד יש לך בעיות חמורות. 
 יקה. ו מנא חושבת שאת בהריון  ,ןריו הנך ביה 
 תסמונת הכשל החיסונילדוגמא  ,סובל מבעיה רצינית אשר משפיעה על מערכת החיסון שלך הינך  

  איידס).( הנרכש
  ת ברמות תאי דם אדומים או  ירידה משמעותי או אם יש לךך, של עצםרצינית עם מח ה לך בעיהיש

 דם.ה או ירידה ברמת טסיות  לבנים
 רציני.   וםהמזי סובל נךיה 
 אשר דורשות דיאליזה.  המורות בכליות חיש לך בעי  
 ) אינמיה)טהיפופרויש לך רמות נמוכות מאוד של חלבונים בדם.   
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  . תרופה זו  טילתהרופא שלך או הרוקח טרם נ דבר עם , או אם יש לך שאלות בנוגע לשימוש בתרופה זו,אם אינך בטוח
  

  ופהמיוחדות הנוגעות לשימוש בתר רותאזה
  רופא אם: ול באובג'יו, ספר לפ לפני הטי
  שלך יבצע בדיקות דם לפני ופא ; הרהולנך נוהג לשתות כמויות גדולות של אלכויו/או אם ה כבדביש לך בעיות

 רופאך, ההכבד שלעם  בעיה. אם תוצאות הבדיקה שלך יראו שיש את תפקוד הכבד ובמהלך הטיפול כדי לבדוק
  . 4. אנא קרא את סעיף אובג'יוב להפסיק את הטיפול שויעשלך 

 לגרום לעלייה בלחץ   הליכו 'יואובג ש לך לחץ דם גבוה (יתר לחץ דם) בין אם הוא נשלט באמצעות תרופות או לא.י
את  קראאנא ול. במהלך הטיפ  סדירבאופן לפני תחילת הטיפול וך יבדוק את לחץ הדם של ךהרופא של הדם.
  .4 סעיף 

  מאחר  בדם. לך מספיק תאי דם לבנים וטסיותהרופא שלך יוודא שיש  ,אובג'יול נוטיש לך זיהום. לפני שאתה
הרופא  זיהום.בזה עשוי להשפיע על היכולת שלך להילחם  ,נותהלבדם ה את מספר כדוריות מפחיתה  ואובג'יו

  ום., אם אתה חושב שאתה סובל מזיהיםלבנ הדם התאי  מתר וקבדיקות דם כדי לבדלהורות על ביצוע שלך יכול 
  . 4אנא קרא את סעיף 

 גובות עוריות חמורות. יש לך ת  
 יש לך תסמינים נשימתיים .  
  ,בכפות הרגלים. ידיים ווכאב ב  חוסר תחושהאתה מרגיש חולשה  
  .אתה עומד לקבל חיסון  
  לפלונומיד יחד עם אובג'יו. לוקחאתה  
 ו. מאובג'יאו  ג'יואתה עובר לטיפול באוב  
  תוצאות הבדיקה עלולות להצביע באופן שגוי על רמות  ). ידןרמת ס( לעבור בדיקת דם ספציפית עומדאתה

 . נמוכות של סידן
  

  הנשימה:ערכת ות במובתג
  ספות. ייתכן שהרופא שלך יבצע בדיקות נול או קוצר נשימה בלתי מוסברים.  ר לרופא שלך אם יש לך שיעוספ
  

                                                                                                                                                                                  ילדים ומתבגרים
  . שנים 18ילדים ובמתבגרים מתחת לגיל לא מיועדת לאובג'יו 

  
  בדיקות ומעקב   
  ריון. קת הובדי בתרופה הרופא יפנה אותך לבדיקות דם  תחילת השימושלפני  

  
      תיותין תרופות בראקציות/תגובטאינ

ופא או ה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרלקחת לאחרונאם אם אתה לוקח, או 
  לרוקח. 

  : את אחת התרופות המפורטות להלן במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח
 או   חיסוןהמערכת לרוב מדכאי  ותן (מכונחיסומערכת ה ת עלפיעוהמש רותת אחרופולפלונומיד, מתוטרקסאט ות

 ). ערכת החיסוןמווסתי מ
 רים). ריפאמפיצין (תרופה המשמשת לטיפול בשחפת וזיהומים אח 
 לטיפול באפילפסיה.  ,קרבמזפין, פנוברביטל, פניטואין 
 ) פרע מחורר(St. John’s wort  -  .צמח מרפא לטיפול בדיכאון 
 לטיפול בסוכרת.  ,וןיטאזרוזיגל  , אוטגלינידא, נאזוןפיוגליטיד, נגליארפ 
 לטיפול בסרטן. ,קסורוביצין, פאקליטקסל, או טופוטקאןדאונורוביצין, דו 
  כרתיים.  ו, באי שליטה במתן שתן או במחלת כליה בסיפול בדיכאוןדולוקסטין לט 
 לשול חריף. אלוסטרון לטיפול בש 
  לאסתמהתיאופילין . 
  שרירים. רפה מן, תיזאנידי 
 ר) על מנת למנוע קרישי דם.נוזלי יות כך שיהיה שמש לדילול הדם (שה המוגד קרייר נ רין, תכשרפאווא 
 ולוונורגסטרל) סטרדיולגלולות למניעת הריון (המכילות אתינילא. 
 ) פניצילין צפאקלור, בנזילפניציליןG לזיהומים), ציפרופלוקסאצין . 
  ת.קודל אינדומטאצין, קטופרופן לכאבים 
 לת לב. מיד למחספורו 
 החומציות בקיבה. להפחתת ידיןסימט 
 זיהום דין לבוזידוHIV . 
 גבוה כולסטרולסטטין, סימבסטטין, אטורבסטטין, פרבסטטין להיפרכולסטרולמיה (ברוזו.( 
  דלקת מפרקים. לסולפאסלאזין למחלת מעי דלקתית או 
  .כולסטיראמין לכולסטרול גבוה או להקלה בגרד במחלת כבד 
 אחרים.  רים של חומ ת אושל תרופוגה פחתת ספילה פעיל פחם  
  

  שימוש בתרופה ומזון
  אוכל.  עם או בלין ליטול התרופה נית 

  
                                                                                                                                                      ופוריות הנקה ,הריון 

נכנסת להריון במהלך נטילת  ש בהריון או  הינךאם  .בהריון חושבת שאת עשויה להיות או  בהריון  נךהיו אם יבג' או ן ליטולי א
ללא שימוש באמצעי  תרופה זו נשים בגיל הפוריות אסור ליטול ן שיהיה לך תינוק עם מומים מולדים גדל. לאובג'יו, הסיכו 

  .  מהימניםמניעה 
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  תרופה זו שרוב החומר הפעיל ב לוודא כיוון שעלייך פול באובג'יו,הטיהפסקת  לאחרלהרות כננת אם את מתרופא ה לאי פנ
זמן זה אפשר לקצר שנתיים.  עלול  לארוך  מהגוף באופן טבעי ומר הפעיל חהפינוי   .להרותתנסי הגוף בטרם התפנה מ

  ף.   'יו מהגונוי אובגי את פ תאיצו למספר שבועות על ידי נטילה של תרופות מסוימות המ
אישור מהרופא המטפל  ולקבל מגופך פונתה  החומר הפעיל של ת שר באמצעות בדיקת דם שכמות מספקש לארה ימק בכל

    לך להרות. לאפשרנמוכה מספיק על מנת בדם אובג'יו  שלך שהרמה של
  

  למידע נוסף לגבי בדיקות המעבדה פני לרופא שלך. 
  

הפסיקי ליטול  יים לאחר שהפסקת את הטיפול, שנתך הבמהלאו  ,'יוטלת אובגן שאת נו מון בזיבהר  חושדת שאת הינךאם 
הרופא שלך עשוי להציע טיפול  ,בהריון הינךדיקה מאשרת שלרופא  שלך לצורך ביצוע בדיקת הריון. אם הב דמיפני אובג'יו ו

לתינוק  יכוןהסת א תפחי הל ויעשכיוון שזה מספק, את האובג'יו מגופך במהירות ובאופן על מנת  לפנות  עם תרופות מסוימות
  שלך.

  
                                                                                                                                                 אמצעי מניעה

זמן ארוך  במשך  ךלדם שב ארשנמיד ופלונ יפול באובג'יו. טריחייבת להשתמש באמצעי מניעה יעילים במשך ולאחר הט  הינך
   להשתמש באמצעי מניעה יעילים לאחר הפסקת הטיפול.לאחר שאת מפסיקה ליטול את התרופה. המשיכי 

  הרופא שלך יבדוק זאת.     –עשי זאת עד שהרמות של אובג'יו בדמך יהיו נמוכות מספיק 
 ינוי אמצעי המניעה.   שבי שר אפך ורכל צ לגביטובה ביותר עבורך והתייעצי עם הרופא לגבי שיטת  המניעה ה  

  
                                                                                                                                                                                                           הנקה

    .לחלב האם מניקה, מאחר וטריפלונומיד עובר  נךי הן שזמב ובג'יוול אאין ליט
  

      מוש במכונותנהיגה ושי 
  

  
  
   

  
  

  התרופה של םכיבי מהמר חלק על חשוב מידע
  

(סוג של סוכר). אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, התייעץ עם הרופא אובג'יו מכילה לקטוז 
  ו. ז התרופ שלך לפני נטילת

  . "נטולת נתרן" נחשבתכלומר היא מ"ג) נתרן לטבליה,  23(מילימול  1 - תרופה זו מכילה פחות מ 'יו מכילה נתרן.גאוב
                                                                                                                                                                    

  ? כיצד תשתמש בתרופה . 3
  
  טיפול עם אובג'יו יתבצע בהשגחת רופא המנוסה בטיפול בטרשת נפוצה. 
  ד בהתאם להוראות הרופא. יש להשתמש בתכשיר תמי 
  בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  קח אם אינך בטוחלבדוק עם הרופא או הרו  יךעל  
   

  מינון  
  .רופא בלבדה י יד על עוול יקבהמינון ואופן הטיפ 

                                                                                                                               מ"ג)  ביום. 14( אחת מצופה טבליה הוא מקובל בדרך כלל המינון ה 
  אין לעבור על המנה המומלצת.

  
  אופן השימוש 

  . בכל שעה של היום ,םאחת פעם ביוטבליה לנטילה דרך הפה,  תרופהה נבג'יו הי או
   עם מים. הבשלמות ההטבליאין ללעוס! יש לבלוע את 

  אוכל.עם או בלי אובג'יו ניתן ליטול 
  

  יותר  טלת בטעות מינון גבוהאם נ
ים והבא אריזת ת חולבי מיון של דראו לחשלך אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא  

  .4אתה עלול לחוש תופעות לוואי כמתואר בסעיף  תך.יהתרופה א 
  

  רופהאם שכחת ליטול את הת
  נה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. מנה כפולה.  קח את המטול , אין לי המיועדאם שכחת ליטול תרופה זו בזמן 

  יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. 
  ב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.  ר במצפויאם חל ש גם
  

                                                                                                                                                   ופהאם אתה מפסיק את נטילת התר
   בג'יו או תשנה את המינון  מבלי להיוועץ ברופא שלך תחילה.חת אולק אל תפסיק

  
  זקוק להם. הינךאם  נוטל תרופה. הרכב משקפיים הינךש בכל פעםית והמנה אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוו 

  
  , היוועץ ברופא או ברוקח. ש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופהאם י 

  
  
  

אין   ,חש סחרחורת הינךז ולהגיב. על כן אם לה לפגום ביכולת שלך להתרכעלו אשררת לך להרגיש סחרחולגרום אובג'יו  עלולה 
                                                     פול.טיהמהלך לנהוג או להפעיל מכונות ב
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  אי . תופעות לוו 4
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות   .עלול לגרום לתופעות לוואי אצל חלק מהמשתמשיםובג'יו השימוש באופה, רת כמו בכל

  וואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן. הל
  

  ורות  חמ  תופעות לוואי 
  .שלךמיד לרופא  פנה, אלהחמורות, אם אתה מבחין באחת ממות עשויות להיות או להפוך להיות תופעות לוואי מסוי

  
  ) נשיםא  100מתוך  1שכיחות (עשויות להשפיע על עד לא 

  כאב באזור הבטן, בחילה, או הקאה. לכלול תסמינים של שעשויה דלקת של הלבלב  
  ושי  או ק ,םיהלשון או הפנ, התנפחות של השפתיים, חרלת, פריחה סמינים שלת לוללכ שיכולותתגובות אלרגיות

 . פתאומי בנשימה
  או כיבים בפה ,חום, שלפוחיות, לכלול תסמינים של פריחה בעור שיכולותתגובות חמורות בעור. 
 גבוה וםלכלול תסמינים של ח שיכולים) סוג זיהום העלול לסכן חיים -  ספסיס ( דם ים או אלחזיהומים חמור ,

 .או בלבול, ירידה בזרימת השתן, צמרמורות ,ידותרע
 מתמשך.לכלול תסמינים של קוצר נשימה או שיעול  שיכולהריאות של ה קתלד 

 
  ות מהנתונים הקיימים) להעריך את השכיח (לא ניתן  לא ידוע
 בחילה  ,הרגילמפטומים של הצהבה של העור או הלובן בעיניים, שתן כהה מימחלת כבד חמורה שיכולה לכלול ס

 ן.קאה בלתי מוסברות או כאב בטוה
 

  יכולות להתרחש בשכיחויות הבאות:  תופעות לוואי נוספות
  

  : אנשים) 10מתוך  1 - מ יותר ל עשפיע ולות לה(על מאוד שכיחות לוואי  תופעות
 כאב ראש - 
 שלשול, בחילה - 
 ות דם ים) הנראית בבדיקמ מסוי ת בדם של אנזימי כבדברמו יהיעל(  ALTה בערכייעלי - 
  ירידה בצפיפות השיער - 

  
  :אנשים) 10מתוך  1 עד (עלולות להשפיע על לוואי שכיחות  תתופעו 

, כאב גרון ואי נוחות בעת הבליעה,  סינוסיטיסנכיטיס, ברו  ן,שתבדרכי ה זיהום, בדרכי הנשימה העליונות ום יהזשפעת,  - 
 בשן, דלקת גרון, זיהום פטרייתי ברגל  םזיהו, של הפה, הרפס מעיבו קיבהב נגיפית  , דלקתהשתן בשלפוחית תדלק

  י כבד וספירת תאייים בתוצאות בדיקות תפקוד ינו ש  ,(אנמיה) ירידה בספירת תאי הדם האדומים נצפו ערכי מעבדה: - 
 ) ספוקינאזופיה באנזים השריר (קריאטין יכמו כן על ),2נים (ראה סעיף הלב דםה

 בות אלרגיות מתונות תגו - 
 שת חרדה תחו - 
סר תחושה,  וח ;חולשה, חוסר תחושה, עקצוץ או כאב בגב התחתון או ברגל הרגשת ,דקירות מחט)(כ תחושת נימול - 

 לית)הקרפ ה על(תסמונת התצבעות ובא ם יידיהאו כאב בכפות  צוץצריבה, עק
 לבההרגשה של דפיקות  - 
 לייה בלחץ דם ע - 
 עליונה  בטןבאב  , כיםאבי שיני כ בחילה (הקאות), - 
 אקנה פריחה,  - 
 עצמות, כאבי שרירים (כאבי שרירים ושלד)הפרקים, כאב של הגידים, המ - 
 תים קרובות יותר מהרגיל יצורך להשתין לע - 
 עם דימום כבד   סתוו מחזורי - 
 כאב  - 
 ה לשחואנרגיה או תחושת  חוסר - 
  ידה במשקל יר - 
  

  :אנשים) 100 וךמת 1עד  לע (עלולות להשפיע  שכיחות שאינן  לוואי  תופעות
  יה) הטסיות (תרומבוציטופנ רמספבירידה    - 
     עיות ר, בדקירה או כאב פועם לאורך מסלול עצב אחד או יותבמיוחד בעור,  ,תחושה מוגברת או רגישות יתרה   - 

 תיה פריפרית) ירופנו( או הרגליים הזרועותבעצבים של   
 תופעות עוריות חמורות , בעיות בציפורניים   - 
 טראומתי)- פוסטחר טראומה (אב לאכ - 
 אזיס פסורי - 
 ים דלקת בפה או בשפתי - 
 נים (ליפידים) בדם לא רגילות של שומ רמות - 
  דלקת במעי (קוליטיס)  - 
  

  אנשים): 1,000מתוך  1יע על עד (עלולות להשפתופעות לוואי נדירות 
  כבדב עהדלקת או פגי - 

  
 : כיחות מהנתונים הקיימים)(לא ניתן להעריך את השלא ידוע 

  ריאתי יתר לחץ דם  - 
  

או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון,   הלוואי מחמירה פעותחת מתו אם אפעת לוואי, תו הופיעה אם 
    ופא.עליך להתייעץ עם הר
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תי"  אי עקב טיפול תרופעל הקישור "דיווח על תופעות לוו  לחיצה ותצעעל תופעות לוואי למשרד הבריאות באמ וחניתן לדו
ע"י או המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,  )www.health.gov.il( משרד הבריאות אתר של הבית בדף  שנמצא

  ./ilffects.health.gov.https://sidee :רכניסה לקישו

  
  . איך לאחסן את התרופה? 5

של ילדים ו/או תינוקות ועל  וטווח ראייתם ש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם אחרת יתרופה ! תרופה זו וכל מנע הרעלה
  להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.  רוםגל תאתמנע הרעלה.  ידי כך

חרון  ל גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האהמופיע ע )(Exp. Dateמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ן להשתאי
  דש. של אותו חו

  
  סון נאי אחת

 .  30°C  –מתחת ל אחסן בטמפרטורה. אחסן באריזה המקורית
תרופות שאתה כבר את הך לי להששאל את הרוקח שלך איך ולת ביתית. סאו פ באמצעות שפכיםאל תזרוק תרופה כלשהי 

 להגן על איכות הסביבה. . צעדים אלה יסייעו ןבה לא משתמש
  

  . מידע נוסף 6
  : ה גםה מכיליל התרופעל החומר הפע נוסף   

Lactose monohydrate, maize starch (corn starch), microcrystalline cellulose, sodium starch 
glycolate (Type A), hydroxypropylcellulose, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide 
(E171), talc, macrogol (polyethylene glycol), indigo carmine aluminum lake (E132).  

                                                                                                                                                                      
  יצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:כ

  חרוט בצד השני. לוגו של החברה ') ו14על צד אחד ('הטבעה עם  ,מחומשתצורה ב ל בהיר, בצבע כחו ותופ מצ ותטבלי
  

     וקים.כן ולא כל גדלי האריזות משו ת . י טבליות מצופות 28ו א 5 :אריזה
              

   4250499 ניה, נת8090 , ת.ד.10רח' בני גאון יס ישראל בע"מ, אוונט- : סאנופיכתובתו ו   והיבואן  בעל הרישום
  

 .ופא, אנא פנה לרלל את כל המידע על התכשיר. אם יש לך שאלה כלשהי או אם אינך בטוח בדבר מהלא כו עלון זה
  

  151-36-33946: בריאותה ופות הממלכתי במשרדהתרופה בפנקס התר םרישו פרמס
  

 י שני המינים.ת לבנאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדלשם הפשטות ולהקלת הקרי
  
  תאם להנחיות משרד הבריאות. בה 2021וגוסט באערך נ
  
  
 


