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

 בלבד  רופא מרשם פי על  משווקת התרופה

 מ"ג  25  ™ליריקה
 מ"ג  50  ™ריקהיל

 מ"ג  75  ™ליריקה
 מ"ג  100  ™ליריקה
 מ"ג  150  ™ליריקה
 מ"ג  200  ™ליריקה
 מ"ג  225  ™ליריקה

 מ"ג  300  ™ליריקה

 כמוסות
 

 חומר פעיל:
 מ"ג  300,  225,  200,  150  ,100,  75,  50,  25 פרגבלין

Pregabalin 25, 50, 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg 
 

של התרופה" וסעיף   2ראה סעיף   :יםילים ואלרגניחומרים בלתי פע "מידע  6תחת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים 
 נוסף".

 
אם יש לך שאלות  . תרופהעל ה תמציתיע  דיל ממכיעלון זה    תשתמש בתרופה.קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם  

 .הרוקח נוספות, פנה אל הרופא או אל 
 

להזיק להם , יםאל תעביר אותה לאחר, ךורעבתרופה זו נרשמה לטיפול    הרפואי  מצבםאם נראה לך כי   גםהיא עלולה 
 .דומה

 
 שנים.  18מתחת לגיל  ומתבגרים  בילדים  לטיפול תרופה זו אינה מיועדת  

 

 התרופה?  דתיועלמה מ .1
 

ולטיפול    (Fibromyalgia –)פיברומיאלגיה   ת שריריםטיפול בדאבל   ,עצבי( במבוגרים(  ממקור נוירופאטיב  כאב  לטיפול 
 במבוגרים.  מוכללתדה  בהפרעת חר

 
 טית:יקבוצה תרפו

 .(gamma-aminobutyric acid)לחומצה גאמא אמינובוטירית  אנלוג 
 

 שימוש בתרופהה לפני .2
 

 ם:א  הופבתראין להשתמש  
 

מכילה התרופה   הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר  ( לחומרגילראתה רגיש )א •
 (.6  )המפורטים בסעיף

 
 שימוש בתרופהלות  אזהרות מיוחדות הנוגע

 פנה לרופא שלך לפני נטילת התרופה.

ליריקהחלק מן החולים   •   ,בשפתיים  ,םניפב נפיחות  תופעות אלו כוללותדיווחו על תופעות אלרגיות.   הנוטלים 
די  יימאופן  ת בלפנו  ליךיותר מתופעות אלו, ע . אם אתה חווה אחת אובלוע וכן פריחה עורית מפושטתו וןבלש

 לרופא.

לגרום לסחרחורת ולישנוניות, כך שהתרופה  • מוגבר    ןם בסיכוהנוטלים את התכשיר החולים מבוגרים עלולה 
 ך.ה עליפעת התרופשלה  גל בזהירות עד שתתר לנקוטיש  .פציעותל ו  לנפילות

לגרום לטשטוש או אובדן ראייה או שינויירוהת • יש להודיע לרופא  - יםם אחרים בראייה, שרובם חולפפה עלולה 
על כל שינוי שחל בראייה.דיימאופן  ב  י 
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במשקל תחת הטיפול בתכשיר  ,מסוימיםבחולי סוכרת  • תכן צורך בהתאמת מינון התרופות להורדת  יי  ,העולים 
 .דםבר  רמת הסוכ

שחולים עם פגיעה בעמוד הוישנוניות, עשויות להיות יותר שכיחות, כי  ת, כגוןומוימסתופעות לוואי   • רה שדון 
ליטול   וחומרתן    תופעות לוואי דומות לאלו של ליריקהב וספסטיות, שלהן ת לטיפול בכאתרופות נוספועשויים 

 עשויה לגבור כאשר אלו ניטלות יחד.

לפני תחילת  . דםמחלות לב וכלי  בוגרים בעלי מאצל   בעיקר,  ח על כשל לבביווד  קהבמספר חולים שנטלו לירי •
 .ממחלת לב  סובל או סבלת בעבר  אתהת הרופא אם , יש ליידע אשימוש בתרופהה

מבחין    אתהאם במהלך הטיפול בתרופה .  קיימים מספר דיווחים של כשל כלייתי על רקע טיפול בליריקה •
 רופתי עשויה להביא לשיפור.ל התטיפוה  קתפסשכן ה ,ך לרופאכל עח  בהשתנה מופחתת, יש לדוו

 ניות או התנהגותבות אובדח על מחשדוו ,ליריקה  אפילפטיות כגון שטופלו בתרופות אנטי  ,במספר קטן של חולים •
מחשבות  במקרה של הופעת    התנהגות. ודפוסי הרוח במצב לשינויים לב לשים משפחתך בני ועל  אובדנית. עליך

 .דפא מירול  ותיש לפנ  בכל שלב, הזג מסו
של משככי כאבי)כגון סוגים מסוי עם תרופות אחרות  שילוב ליריקה • לגרום  ם(מים  העשויות לגרום לעצירות, עלול 

מעצירות, סובל  האת יש להודיע לרופא אם מת או שיתוק מעי(.עיות במערכת העיכול )כגון: עצירות, חסילב
 .ותקיימת נטייה לעציר  םבמיוחד א

תחילת השימופל  • יש  בתש  ני  אם  ל רופה,  את הרופא  בעבר מהתמכרות  אתהיידע  סבלת  או  למשקאות   סובל 
מינון גבוה יותר מזה שנרשם לך.ן ל אי .או לתרופות כלשהן, או תלות בהן לסמים ,חריפים  יטול 

לאחר   • או מיד  בתרופה  ידי אם ימן  פאויש להודיע לרופא ב  -  עלולות להופיע עוויתותהפסקתה  במהלך השימוש 
 ל מעוויתות.ובס אתה

חולים עם  מב • בתפספר  ירידה  על  דווח  נוספות  רקע  ליידע את הרופא  פתיה()אנצפלו  קוד מוחימחלות  אם . יש 
 יות, כולל מחלות כבד או כליות.משמעותבעל השלכות  י רפואמצב  ידוע על 

 אתהי או שתייכל   ליקוינשימה,    תורע, הפהעצבים  במערכת  הפרעות  לך  יש  אם.  נשימה  קשיי  על   דיווחים  קיימים •
ייתכן  65  גיל   מעל  לך    הרופאש,  אחר. ה  משטרירשום  אמינון  ברופא  נשימות   קושי  לך  יש  םיוועץ  או  נשימתי 

 .שטוחות
 

 ין תרופתיותות בתגוב
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך   ,לאחרונה  לקחת  אם  או  ,חלוק אתה  אם

 :קחלוה אם את במיוחד  .חקרול  ולרופא א
 .הפעילותעל   עלולות להיות השפעות הדדיות אחרות  מסוימות  תרופותל ו  לליריקה

 עלולה להגביר  , ליריקה)כולל אופיאטים( ותמרגיע ותהשפע תבעלו  מסוימות לתרופות ביל נלקחת במק  ליריקהאם 
עוצולמוות  (קומהתרדמת ), ל נשימתי  כשל ל   ולהוביל השפעות אלו  ים  עלול וירידה בריכוז  ,  חרחורת, ישנוניותהס תמ. 

 :ל  ביל נלקחת במק  ליריקהאם עלות  ל 
 כאבים  כוךלשי תרופה  -  אוקסיקודון
 בחרדה  לטיפול  תרופה  - לוראזפאם

 אלכוהול 
 

 .ריוןיעם גלולות למניעת ה  ליריקה  ליטול  ניתן
 

 ומזון  ליריקהשימוש ב
 ארוחות.ל ניתן ליטול התרופה ללא קשר  

 
 ולוצריכת אלכוה  יריקהלב  שומשי
 .בתרופה  הטיפול  לךבמהלצרוך אלכוהול   אין
 
 ופוריותהנקה    ,ריוןיה
השימוש   ת עמו.רופא לאחר היוועצו, אלא אם בהוראת האו תקופת ההנקה  במהלך ההיריון קהמש בליריין להשתא

קר  שים טיפול רפואי. במחרוהד מולדים בעוברנים עלול לגרום למומים  ריון הראשוחודשי הה 3מהלך ב  בפרגבלין
 תינוקות 6ריון,  יהה  נים של שוהחודשים הרא  3במהלך  נורדיות אשר נטלו פרגבלין  תמדינוממנשים נתונים סקר  ש

פרגבלין  ב  שלא טופלו שנולדו לנשים  100תינוקות מתוך  4בהשוואה ל זאת  לו.  סבלו ממומים מולדים כא  100מתוך 
 .המין  בכליות ובאברי,  העצבים )כולל במח( רכתבמע עיניים,ים ובפה(, בבפנ יםסעחריגות בפנים )ש על   דווחחקר.  במ

 
 מניעה יעילים.  אמצעייפול בתרופה חייבות להשתמש בנשים העשויות להרות במהלך הט

ברוהיוועל  יש   אתאו ש  להיריון, אם קיים חשד ניקהיאו מ  ריוןיבה אתאם    פא או ברוקח לפני השימוש בתרופה,ץ 
 .וןיירה מתכננת

 
 ונותושימוש במכ  נהיגה
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ש בתרופה זו עלול  השימובגלל שהתרופה משפיעה עליך,  עד שתדע כיצד מסוכנות    אין לנהוג או להפעיל מכונות
 .ריכוזאו לירידה ב  םנמנול   ,לגרום לסחרחורת

 
 מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

 ,מסוימים יםוכרסל  סבילות אי לך שיש רופא ידי על  בעבר לך נאמר אם .מונוהידראטהתכשיר מכיל לקטוז  
 זו. בתרופה הטיפול  התחלת לפני אברופץ  להיווע יש
 

פ תרופה זו נתרן )  1-חות ממכילה  ללא נתרן" מבחינה "-כי הינה ן להגדירה ן נית, ולככמוסהמ"ג( ב  23מילימול 
 מהותית.

 

 ?רופהכיצד תשתמש בת .3

 
  ןמינול   בנוגע בטוח אינך  אם  קחהרו או  הרופא  עם  לבדוק  עליך. פאהרו  הוראותל   בתכשיר תמיד בהתאם  להשתמש יש

ואופן הטיפול יקבעו.  בתכשירואופן הטיפול    .על ידי הרופא בלבד המינון 

 !המומלצת  נההמ  על  לעבור  אין
 

  לבלוע ישמתן אלו לא נבדקו.   צורותש, היות  הכמוסהלפזר את תוכן וח ולפת אסור בשלמותה.  הכמוסהאת  לבלוע יש
 .מים עם  התרופה  את

 
 את  באוהלחדר מיון של בית חולים  או   לרופאפנה מיד    רופה,ילד מן הת  בלעות  טעאו אם בר מנת יתאם נטלת 

להרג אריזת התרופה איתך.   של  יתרלת מינון  או חסר מנוחה כתוצאה מנטי  מודאג , מבולבל,ישנונייש אתה עלול 
 .(פרכוסים)  עוויתותשל  התקפים. כמו כן דווחו  ליריקה

 
 הדרוש  ןבזמ זו  תרופה  ליטול  שכחת  אם

איטווב ל שח  קח. כפולה מנה  ליטול  אין,  המיועד  שכחת ליטול תרופה זו בזמן אםבשעה קבועה.    בכל יום ת התרופהל 
 .ברופא  והיוועץ הרגיל   בזמן  הבאה  נהמה  את

 
 .הרופא  ידי על   שהומלץ כפי פול בטי  להתמיד יש
 

 התרופה נטילת  את  מפסיק אתה  אם
הוחלט על הפסקת   אם .הרופא עם  צותהתייע ללא הפרובת פול הטי יקפסלה  אין,  בריאותך  במצב  שיפור  חל   אם גם

 .לפחות  ימים שבוע  של  תקופה  במשך,  הדרגתית  להיות  חייבת  בתרופה  פול הטי  הפסקתטיפול, 
 

, בחילות,  ראש כאבי,  שינה  נדודי: תחווהשיתכן  י  (טווח  קצר או ארוך טיפול  אם)בין   פהתרוב  הטיפול   הפסקת לאחר
יטלת שהתרופה נ  ככל . ושלשול  הזעה, כאבים, סחרחורות,  כאוןיד,  עצבנות,  תתוויוע,  עתפש  דמויי  מפטומיםיסחרדה, 

 .יותר  וחמורותות להיות שכיחות  תופעות אלו עשוי ,יותר ארוך  זמן  משךב
 

נך זקוק  יתרופה. הרכב משקפיים אם הנך נוטל  ישה  פעם  בכל! בדוק התווית והמנה  בחושך תרופות  ליטול  אין
 ם.לה

 
 .ברוקח  או  ברופא  וועץיה,  בתרופה  לשימוש בנוגע  נוספות ותשאל  לך יש  אם

 

 וואיל  תופעות .4
 

 רשימת  למקרא תיבהל  אל .  מהמשתמשים  בחלק  לוואי  פעותלתו לגרום  עלול  הליריקב  השימוש,  תרופה כל ב  כמו
 .תסבול מאף אחת מהן לאשיתכן  י.  הלוואי תופעות

 
  ומתכסה   מאדים)העור    חמורה  ריתעו  מתגובה אוון  בלש  אונים  בפסובל מנפיחות   אתהלפנות מיד לרופא אם    יש

 .(מתקלף  או  שלפוחיות
 

 אנשים 10  ךמתו  1-מ  ביותר  יעותמופ  :דומא  שכיחות  לוואי  תופעות
 .ראש  אביכ,  נמנום  תחושת,  סחרחורות

 
 אנשים  10  מתוך  1  עד-ב מופיעות  :שכיחותלוואי    תופעות

 .אבון מוגברית •

 .גמלוניות  ,, עצבנותהמיני קבחש  ירידה צאות,התמ  יקשיול, בלברוח,   רוממותהת תחושת •
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, סדציה,  תחושהב קהות/חוסר ,עקצוץ תחושתיבור,  , הפרעה בדרעדרון, איבוד זיכרון,  הפרעה בריכוז או בזיכ •
 .משונה תחושה, עייפות ,שינה דינדו, רדמת

 .כפולה  ראייה ,היראי טשטוש •
 .נפילות ,משקל ה בשיווי  הפרעות ,ורטיגו •

 .שלשול, בחילות, בטן נפוחה ,גזים,  תוהקא, ירותצע,  בפה יובש •

 .זקפה בעיות •
 .הגפיים  כולל ,  הגוף של  נפיחות •

 .חריג  הליכה סגנון  שכרות, תחושת •

במשקל  •  .עלייה 

 .וגפיים  גב כאבי, מפרקים  בכא, שרירים  התכווצויות •
 .גרון  כאב •
 

 אנשים  100  מתוך  1  עד-במופיעות    :שכיחות שאינןלוואי    תופעות

 .בדם הסוכר ברמת  עלייהבדם,  סוכרה ברמת  הדירימשקל,  ב רידהין, ואבית דןאוב •

  חלומות,  הזיות,  מילים במציאת  קושי,  רוח  מצב שינויי,  חרדהאון, בתפיסת האדם את עצמו, אי שקט, דיכ שינוי •
  בחשק  עלייהבחשיבה,   קושירוח מרומם, הפרעה נפשית,    מצב,  תוקפנותפאניקה, אפאתיה,   התקפי ,משונים
 .בשפיכה  עיכוב ,המיני  ודקבתפ תבעיו  המיני,

ירידה בתגובות רפלקס,  קופצניות,    תנועות אור,  הבזקי, ריצוד עיניים,  היקפית  ראייה אובדןכולל   בראייה  שינויים •
, ההכרה רמתב, רעד בתנועה, ירידה  צריבהרת בעמידה, רגישות עורית, איבוד טעם, תחושת פעלתנות, סחרחו

 .מחלה תחושתעש, רברת ל מוג ת, רגישועילפוןהכרה,  אובדן
דומעות,  יבשות, נפיחות או כאב בעין, חולשת   עיניים •  .ןבעי גירויעיניים, עיניים 

 .לבבי כשל ,  בדופק  שינויים,  לחץ דם נמוך או גבוה  ,מוגבר  לב  קצב,  הלב  בקצב הפרעות •

 .חום גלי, הסמקה •
 .סתום  אףבנשימה, יובש באף,   קושי •

 .הלפ  יבמסב תרדימו,  צרבת,  מוגברת רוק תיציר •

 .חום ,צמרמורות, ריחהפ,  הזעה •

 .רצווא  כאבב שרירים, רקים, קשיחות שרירים, כאב כולל כאשרירים, נפיחות במפ  עוויתות •
 .בשדיים  כאב •

 .שתן בריחת,  או כאב במתן שתן קושי •

 .בחזה לחץ, צמא, חולשה •

  ,סיות הדםירידה בט ,י כבדנזימאעלייה בבדם,   פוספוקינאז  ןקראטיב)עלייה    כבד ותפקודי דם  בבדיקות  שינויים •
 (.בדם  באשלגן  דהיריה בקריאטינין בדם, יעלי,  נויטרופניה

 .נחירות,  שיעול ,  מהאף  דימום, נזלת, תחרל  ,גרד,  בפנים ותנפיח, יתר  רגישות •

 .במחזור החודשי כאבים •

 .קרות  ורגליים  ידיים •
 

 אנשים  1,000מתוך   1  עד-ב  מופיעות  :נדירות  לוואי  תופעות

 .יהראי  איבוד, בהירות חזותית,  העומק  בתפיסת  שינויה,  בראיי  יותתתנוד ,ריגח ריח ושח •

 .פזילה,  מורחבים אישונים •
 .נפוחה  לשון  קרה, גירוי בגרון,  זיעה •

 .לבלב דלקת •

 .בבליעה קושי •

 .מופחתת או  יותר איטית  גוף  תנועתיות •
 .בכתיבה קושי •

 .הבטן  באזור  בצקות •

 .ותבריא  נוזלים •

 .עוויתות •
 .לב  צבק להפרעות ואמיםהתג  ..קבא  יםשינוי •

 .לשריר  נזק •

 .הגדלת שדיים אצל גברים ,יגהחר שדיים הגדלת,  מהשדיים  הפרשה •

 .החודשי  מחזורב ותהפרע •
 .שתן  אצירתכלייתי, ירידה בנפח השתן,  כשל  •

 .דם  בבדיקת הלבנים הדם תאי  ספירתב  ירידה •

 .חריגה התנהגות •
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עורית חמורה    ותגובה[,  רניתבק  דלקת]  םעיניילקת  דנשימה, ות להתבטא ב: קשיי אלרגיות )עשוי  תגובות •
 (.וכאב  העור התקלפות, וחיותשלפ, בפריחה המאופיינת

 .(העיניים  בןלוו  העור של )הצהבה    צהבת •
ירידה ביכולת התנועה(  ברדיקינזיה ): רעד, כמו , כלומר תסמינים שדומים למחלת הפרקינסוןפרקינסוניזם •

 .)נוקשות שרירים)קשיחות ו
 
 אנשים  10,000  מתוך  1  עד-ב  להופיע  כולותי:  אודמ ותרנדי  ילווא  תופעות

 .כבדי כשל  •

 .)הפטיטיס(  כבד דלקת •
 

  עשויים השדרה בעמוד  פגיעה  עם  שחולים  וןוכי שנוניות, עשויות להיות יותר שכיחות,י  כגון,  מסוימות  ואילו תופעות
ומרתן עשויה לגבור וח  יקהליר  ל ש  אלול   ותמדו  ואילו תופעות שלהן, ותוספסטי  בכאב  לטיפול תרופות נוספות   יטול ל 

 כאשר אלו ניטלות יחד.
 

 .ותמתי ונשימות שטוחקושי נשי: התרופה  של   שיווקה לאחרהלוואי הבאות דווחו   תופעות
 

 צוינהסובל מתופעת לוואי שלא    אתה  כאשראחת מתופעות הלוואי מחמירה, או    אםהופיעה תופעת לוואי,    אם
 .רופאה  עם  עץלהתיי  עליךבעלון,  

טיפול  "דיווח על תופעות לוואי עקב   ורקישופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הוח על תלדו ןנית
לדיוwww.health.gov.ilבדף הבית של אתר משרד הבריאות )תרופתי" שנמצא   על ( המפנה לטופס המקוון  וח 

ל י כנ"או ע  ,תופעות לוואי  ltps://sideeffects.health.gov.iht :שוריקיסה 
 

 ?ופההתר את  לאחסן איך .5
 

של ילדים ו/או  וטווח ראייתם  מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם •
 מפורשת מהרופא.א הוראה ה לל להקא םגרותה. אל  ל ידי כך תמנע הרעל תינוקות וע

 

ה מתייחס  . תאריך התפוגי האריזההמופיע על גב  (exp. dateפוגה )אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך הת •
 ליום האחרון של אותו חודש.

 
 תנאי אחסון

 .25ºC-ל  מתחת חסןאל  יש •
 

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

Lactose monohydrate, Maize starch, Talc, Gelatin, Water, Titanium dioxide, Sodium lauryl 
sulphate, Silica colloidal anhydrous.  

 
 גם:  ותמכיל  מ"ג  300-מ"ג ו  225מ"ג,    200מ"ג,    100מ"ג,    75  ריקהלי  כמוסות

Red iron oxide. 
 

 מונוהידראט:  התכשיר מכיל לקטוז
ל טוהידראמונ  זלקטו  מ"ג  35 -  מ"ג  25  יקהליר ליריקהמונוהידראט  מ"ג לקטוז 70 -  "גמ  50  יריקה,   -  "גמ  75  , 

ליריקהמונוהידראט קטוזל מ"ג  11 - "גמ  100 ליריקה  ,מונוהידראט  מ"ג לקטוז  8.25  מ"ג לקטוז 16.5 -  "גמ  150  , 
ליריקהמונוהידראט   ,דראטנוהימו טוזלקג  "מ  24.75  -מ"ג   225 ליריקה,  מונוהידראט  מ"ג לקטוז 22 -  מ"ג  200  , 

 .מונוהידראט "ג לקטוזמ 33  -  מ"ג  300  ליריקה
 

 :האריזה  תוכן  ומה  ופההתר תינרא  כיצד
 " בצד השני.PGN 25"-ו  אחד  בצד  מוטבעת"  Pfizer"  המילה עם ןלב  בצבע כמוסהמ"ג:    25  ליריקה
בצד  "  PGN 50"-ו חדא  בצד  מוטבעת"  Pfizerמילה "בצבע לבן עם פס שחור עם ה  כמוסהמ"ג:    50  ליריקה
 השני.

 בצד השני."  PGN 75"-ו  אחד  בצד  בעתמוט"  Pfizer"  המילה עם כתום-בצבע לבן  כמוסהמ"ג:    75  ליריקה
"  וסהמכמ"ג:    100  ליריקה  " בצד השני.PGN 100"-ו  אחד  בצד  מוטבעת"  Pfizerבצבע כתום עם המילה 
 " בצד השני.PGN 150"-ו אחד  צדב  עתבמוט"  Pfizerלבן עם המילה "בצבע    כמוסהמ"ג:    150  ליריקה

http://www.health.gov.il/
https://sideeffects.health.gov.il/
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"  כמוסהמ"ג:    200  קהיליר " בצד  PGN 200"-ו  אחד  דבצ  מוטבעת"  Pfizerבצבע כתום בהיר עם המילה 
 השני.

" בצד  PGN 225"-ו אחד  בצד  מוטבעת"  Pfizer"  המילה עם בהיר כתום-בצבע לבן  כמוסהמ"ג:    225  ליריקה
 השני.

 השני." בצד  PGN 300"-ו  אחד  בצד  מוטבעת"  Pfizer"  לההמי עם תוםכ-לבן  בצבע  כמוסהמ"ג:    300 ליריקה
 

 .כמוסות 112,  100,  84,  56,  28,  21,  14באריזה של  משווקת התרופה
 
 האריזה משווקים.  דליוגכל  לאשיתכן  י

 
 

 .46725ליה פיתוח צהר ,9נקר  ש  'רח ישראל בע"מ,  הרמצבטיקפאי   אף פיפייזר    :וכתובתו  וםהריש  בעל
 
 :הבריאות  דשרבמ  הממלכתי  התרופות  בפנקס התרופותרישום  יספרמ

 132.97.31185 מ"ג:    25  ליריקה
 132.98.31186 מ"ג:    50  ליריקה
 132.99.31187 מ"ג:    75  ליריקה
 133.01.31188 מ"ג:    100  ליריקה
 133.02.31189 מ"ג:    150  ליריקה

 133.03.31190 מ"ג:    200  יריקהל 
 148.19.33471 מ"ג:    225  ליריקה
 133.04.31191   מ"ג:  300 ליריקה

 
 .המינים שני לבני  מיועדת התרופה,  זאתף א על קריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. טות ולהקלת ההפש לשם

 
 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.  01/2022עודכן ב  

 


