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 1986 - )مستحَضرات( الصیادلة أنظمة بموجب للمستھلك نشرة
 فقط بطبی وصفة وفق الدواء یُسّوق

 
 ملغ 75تارو  ابالینچریپ
 ملغ 100تارو ریچابالین پ
 ملغ 150تارو ابالین ریچپ
 ملغ 200تارو ریچابالین پ
 ملغ 225تارو ریچابالین پ
 ملغ 300تارو ریچابالین پ

 كبسوالت
 
 ملغ 300، 225، 200 ،150، 010، 75 ریچابالینپ
 300 mg 225, 200, 150, 100, Pregabalin 75, 
 

"معلومات  6مھّمة عن قسم من مركبّات الدواء" والفصل البند "معلومات  2: أنظر الفصل للحساسیّة الفعّالة والمثیرة غیرالمواد 
 إضافیّة".

 
 كانت إذا. الدواء عن موجزة معلومات على النشرة ھذه تحتوي .اءدوال باستعمال البدء قبل وذلك نھایتھا حتى بتمعّن النشرة اقرأ
 الصیدلّي.  إلى أو الطبیب إلى فتوّجھ إضافیّة أسئلة لدیك

 .حالتك وحالتھم الصحیّةحتى لو بدا لك تشابھ بین  ،ألنّھ قد یضّر بھم ؛آلخرینلھ ال تعطِ  .لعالجكذا الدواء وصف ھ
 

 .عاًما 18لمراھقین تحت سن ال وااألطفلعالج لیس معًدا ھذا الدواء 
 
 ؟الّدواء ھذا أعدّ  لمَ . 1

ولمعالجة  )Fibromyalgia –لم عضلّي لیفي األلم العضلّي اللیفّي (أ ، لمعالجةعصبّي (عصبّي) لدى الكباراالعتالل اللمعالجة ألم 
 لدى البالغین. القلق المعمم اضطراب

 
 المجموعة العالجیّة:

 ).gamma-aminobutyric acid(یریك ما أمینوبوتچاللحمض نظیر 
 

 الدواء استعمال قبل. 2
  

  إذا: یُمنع استعمال المستحضر
 .)6المفصلة في البند ( الدواء یحتویھا التي ىاألخر المرّكبات ألحد أو الفعّالة للماّدة احساسً  كنت •

 
 تحذیرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

 قبل تناول الدواء توجھ إلى طبیبك
انتفاخ في الوجھ، في  تشمل ھذه األعراضسیة. عن أعراض تحسّ تارو ریچابالین پعض المرضى الذین یتناولون لّغ بلقد ب •

إذا شعرت بواحد أو أكثر من ھذه األعراض، یجب علیك  طفح جلدّي منتشر.الشفتین، في اللسان وفي البلعوم وكذلك 
 التوجھ فوًرا إلى الطبیب.

ین یتناولون المستحضر معرضین لخطورة أكبر للسقوط بحیث یكون المرضى الكبار الذ قد یُسبّب الدواء دوار ونعاس، •
 ك.ابات. یجب االستعمال بحذر إلى أن تعتاد على تأثیر الدواء علیولإلص

 فوًرایجب إبالغ الطبیب  –قد یُسبّب الدواء إلى تشوش أو فقدان الرؤیة أو تغییرات أخرى في الرؤیة، التي یزول أغلبھا  •
 ییر یطرأ على الرؤیة. ي تغعن أ
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المستحضر، من الجائز أن یحتاج األمر إلى مالئمة لدى بعض مرضى السكرّي، الذین یزداد وزنھم نتیجة العالج ب •
 السكر في الدم.لمستوى لألدویة الخافضة  ةئیالدواالجرعة 

یعانون من إصابة بالعمود الفقرّي جانبیّة معینة مثل النعاس، یمكن أن تكون أكثر شیوًعا، ألّن المرضى الذین  اضأعر •
، التي تتصف بأعراض جانبیّة مشابھة لتلك الخاصة بـ والتشنجاتأن یتناولوا أدویة إضافیّة لعالج األلم الممكن من 

 تارو ویمكن أن تزداد خطورتھا عند تناولھا سویة.ریچابالین پ
ن یعانون من أمراض في ، خاصة لدى الكبار الذیالدواء عن حدوث فشل قلبيّ لقد بلّغ لدى بعض المرضى الذین تناولوا  •

ماضي من مرض ، یجب إبالغ الطبیب إذا كنت تعاني أو عانیت في العمال الدواءقبل بدء است القلب واألوعیة الدمویّة.
 في القلب.

ة التبّول، یجب إذا كنت تالحظ أثناء العالج بالدواء بقلّ ھنالك عّدة تقاریر عن حدوث فشل كلوي كنتیجة للعالج بالدواء.  •
 ي إلى تحّسن. إبالغ الطبیب عن ذلك، ألّن من شأن التوقف عن العالج بالدواء أن یؤد

، عن أفكار انتحاریة أو تارو ابالینچریپبأدویة مضادة للصرع مثل  لقد بلغ لدى عدد قلیل من المرضى، الذین عولجوا •
 رات في المزاج وأنماط التصرف.ییتغلسلوك انتحارّي. یتوجب علیك وعلى أفراد عائلتك االنتباه 

 .حاالً إلى الطبیب لتوجھیجب ا ،أفكار من ھذا النوع في أي مرحلة في حال ظھور
رى (مثل أنواع معینة لمسكنات اآلالم) التي من شأنھا أن تُسبّب اإلمساك، قد یؤدي أخأدویة تارو مع ریچابالین پإن دمج  •

یجب إبالغ الطبیب إذا كنت تعاني من إمساك،  داد أو شلل األمعاء).مشاكل في الجھاز الھضمّي (مثل: إمساك، انسل
 میل لإلمساك.خاصة إذا كان لدیك 

كنت تعاني أو عانیت في الماضي من اإلدمان على المشروبات الروحیة، الدواء، یجب إبالغ الطبیب إذا استعمال قبل بدء  •
 دوائیّة أكبر مما ُوصف لك. المخدرات أو ألیة أدویة، أو التعلق بھا. یُمنع تناول جرعة

إذا كنت تعاني من  بصورة فوریةیجب إبالغ الطبیب  –ھ بعد إیقاففوًرا خالل استعمال الدواء أو  تظھر تشنجاتقد  •
 .تشنجات

عدد من المرضى الذین لدیھم أمراض إضافیّة أساسیة عن انخفاض في األداء الوظیفي الدماغي لدى لقد بلغ  •
)encephalopathyعن حالة طبیّة لھا مضاعفات ملحوظة، بما في ذلك  ان معروفبیب إذا كبالغ الط). یجب إ

 بد أو الكلى.أمراض الك
یك اضطرابات في جھاز األعصاب، اضطرابات في التنفس، اعتالل ھناك تبلیغات عن صعوبات في التنفس. إذا كانت لد •

آخر. استشر الطبیب إذا كانت لدیك  جرعاتام عاما، فقد یصف لك الطبیب نظ 65في الكلى أو إذا كان عمرك أكثر من 
 صعوبة في التنفس أو إذا كان تنفسك سطحیا.

 
 ردود فعل بین األدویة

 أو الطبیب فأخبر الغذائیّة، والمكّمالت طبّیة وصفة بدون األدویة ذلك في بما أخرى، دویةأ مؤّخًرا، تناولت أو تتناول كنت إذا
 تتناول: كنت إذا خاصّ  وبشكل. بذلك الصیدليّ 

مع أدویة  بالتزامنتارو  ریچابالینپ . في حال تّم تناولتارو وألدویة معینة أخرى تأثیرات متبادلة على الفعالیة یچابالینرپقد یكون ل
 سبات (غیبوبة)، إلى فشل تنفسيّ من ھذه التأثیرات وأن یؤدي إلى ، من الممكن أن یزید األفیونیات)ذات تأثیرات مھدئة (مثل  معینة
 تارو بشكل متواز مع: ریچابالینپل الشعور بالنعاس، وانخفاض في التركیز ممكن أن تزید في حال تّم تناو الدوار، شّدة. اةووف

 األلم.دواء لتسكین  –أوكسیكودون 
 كتئاب.دواء لعالج اال –ام پلوراز

 كحول. 
 

  تارو مع حبوب منع الحمل.  ریچابالینپ یمكن تناول
 

 والطعام الدواءاستعمال 
 باإلمكان تناول الدواء بدون عالقة لوجبات الطعام.

 
 واستھالك الكحول الدواءاستعمال 

 یُمنع استھالك الكحول خالل فترة العالج بالدواء.
 

 رضاع والخصوبة، اإلالحمل
 ، إال بتعلیمات من الطبیب وبعد استشارتھ.أو في فترة اإلرضاع خالل الحملتارو  ریچابالینپیُمنع استعمال 
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تستدعي العالج الطبي. في إطار أشھر من الحمل تشّوھات خلقیة لدى الجنین، والتي  3استعمال پریچابالین خالل أول سبب قد ی
أطفال  6أشھر من الحمل،  3من نساء من الدول الشمالیة، مّمن تناولن پریچابالین خالل أول بحث قام باستعراض معطیات أخذت 

طفل ولدوا لنساء لم یتم عالجھن  100أطفال من بین كل  4ت الخلقیة. ھذا بالمقارنة مع عانوا من مثل ھذه التشوھا 100من كل 
ة في الوجھ (شقوق في الوجھ والفم)، في العینین، في الجھاز العصبي بواسطة پریچابالین في إطار البحث. تم اإلبالغ حاالت استثنائی

 (وبضمن ذلك الدماغ)، في الكلى وفي األعضاء التناسلیة.
 
 جعة لمنع الحمل.أثناء العالج بالدواء، استعمال وسائل نا نحملأن ی الممكن ب على النساء اللواتي منوجیت

أنك حامل أو إذا كنت تخططین للحمل، یجب استشارة الطبیب أو الصیدلّي قبل إذا كنت حامالً أو مرضعة، إذا كان ھناك شك ب
  استعمال الدواء.

 
 السیاقة واستعمال الماكینات

ذا الدواء قد یؤدي إلى دوار، نعاس، تعمال ھألّن اس ،سیاقة أو تشغیل الماكینات الخطرة إلى أن تعرف كیفیة تأثیر الدواء علیكع الیُمن
 التركیز.تناقص أو 

 
 معلومات مھّمة عن قسم من مركبات الدواء

عدم قدرة تحّمل لسكریات معینة، یجب إذا أخبرك الطبیب في الماضي أنك تعاني من  .مونوھیدراتكتوز یحتوي المستحضر على ال
  بھذا الدواء. الطبیب قبل بدء العالج استشارة

 
 ؟الدواء تستعمل كیف. 3

بالنسبة  متأّكًدا تكن لم إذا الصیدليّ  أو الطبیب مع الفحص علیك یجب .الطبیب اتتعلیم حسب دائًما المستحضر استعمال یجب
 .للجرعة وطریقة العالج بالمستحضر

 
 الموصى بھا! وز الجرعةیُمنع تجا

ب یجإعطاء الدواء بھذه الصورة لم تُفحص. طریقة نظًرا إلى أّن  یجب بلع الكبسولة كاملة. یُمنع فتح وتوزیع محتویات الكبسولة،

 بلع الدواء مع ماء.

 الطوارئ غرفة إلى ب أوإلى الطبی فوًرا فتوّجھ الخطأ طریق عن الدواء من كّمیة بابتالع طفل قام إذا أو مفرطة جرعة تناولت إذا
 انعدام الشعور بالراحة نتیجة تناول اس، باالرتباك، بالقلق أومن الممكن أن تشعر بالنع .معك الدواء علبة وأحضر المستشفى في

 تارو. كذلك، تّم التبلیغ أیًضا عن حاالت تشنجات (اختالجات).  ریچابالینپجرعة فرطة من 

 المحّدد الوقت في الدواءھذا  تناول نسیت إذا
. تناول جرعة مضاعفة یُمنعالمحّدد،  الوقت في ءھذا الدوا تناول نسیت إذامن المھم تناول الدواء في كل یوم في ساعة محددة. 

 التالیة في الوقت المعتاد واستشر الطبیب.تناول الجرعة 

 الطبیب. توصیة حَسب الدواء تناول في االستمرار یجب

 إذا توقفت عن تناول الدواء

 إذا تّم اتخاذ القرار بإیقاف العالج، .طبیبلا استشارة بدون بالدواء العالج عن التوقّف یُمنع الصّحیة، حالتك على تحّسن طرأ إذا حتى
 وقف عن العالج بالدواء تدریجیًا، خالل فترة أسبوع على األقل.التیجب أن یكون 

 
، من الجائز أن تشعر: أرق، صداع، غثیان، قلق، و للمدى القصیر)بعد ایقاف العالج بالدواء (إن كان ھذا عالًجا للمدى الطویل أ

 لك األعراض أن تكون أكثر شیوًعا، عصبیة، اكتئاب، آالم، دوار، تعرق وإسھال. من شأن تتشنجات، أعراض تشبھ اإلنفلونزا
 خطورة، كلما تّم تناول الدواء خالل فترة أطول.و
 

 النّظارات ضع. دواء فیھا تتناول مّرة كلّ  في الدوائیّة الجرعة ومن الدواء على الملصق من تحقّق! الظالم في یةدواأل تناول یُمنع
 .إلیھا بحاجة كنت إذا الطبّیة

 
 .الصیدليّ  أو الطبیب فاستِشر الدواء استعمال إلى بالنسبة إضافیّة أسئلة لدیك كانت إذا
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 ةلجانبیّ ا األعراض. 4

 األعراض قائمة قراءة عند تصدم ال. المستخدمین من قسم لدى ةجانبیّ  اأعراضً تارو لین ریچاباپكجمیع األدویة، قد یسبّب استعمال 
 .منھا أّيٍ  من تعاني أالّ  المحتمل من ،ةالجانبیّ 

 يكتسیو یحمر أو من رد فعل جلدّي خطیر (الجلد ، أو في اللسان،في الوجھ راجعة الطبیب حاالً إذا عانیت من انتفاخیجب م
 .تقشر)یبحویصالت أو 

 أشخاص 10بین  من واحد من أكثر لدى تظھر :أعراض جانبیة شائعة جًدا

 لشعور بنعاس، صداع.دوار، ا

 أشخاص 10 بین من 1حتى  لدى تظھر :أعراض جانبیة شائعة

  .زائدة للطعامشھیة  •

  .الرغبة الجنسیة، عصبیة، حماقةانخفاض  ،رتباك، توھانالشعور بنشوة، ا •

إلحساس، خدر في ا/نقص ،شعور بالوخزاكرة، فقدان الذاكرة، رجفان، اضطرابات في النطق، اضطراب في التركیز أو في الذ •
 .شعور غریب إرھاق، ُسبات، أرق، تخدیر،

  .یة مزدوجةتشوش الرؤیة، رؤ •

  .قوط، اضطرابات في التوازن، سو)چرتیڤی(دوار  •

  .إمساك، تقیؤات، غازات، إسھال، غثیان، انتفاخ البطن جفاف الفم، •

  .في انتصاب القضیب الذكريمشاكل  •

  .انتفاخ الجسم، یشمل األطراف •

  .عاديغیر ب مشي أسلو شعور بالثمل، •

  .زیادة في الوزن •

  .صل، آالم في الظھر واألطرافتقلصات عضلیة، ألم في المفا •

 ألم في الحنجرة. •

 

 شخص 100 بین من 1حتى  لدى تظھر :غیر شائعة جانبیة أعراض

  .الوزن، انخفاض نسبة السكر في الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدمان فقدفقدان الشھیة للطعام،  •

الكلمات، ھذیان، أحالم غریبة، نوبات من الھلع، ال  قلق، تغیر المزاج، صعوبة إیجاد نظرة إلى الذات، ھیجان، اكتئاب،تغیر ال •
الجنسیة، مشاكل في األداء الوظیفي مباالة، عدوانیة، مزاج مرھف، اضطراب نفسي، صعوبة في التفكیر، زیادة في الرغبة 

  .الجنسّي، تأخر القذف

قفزة، تناقص متلضوء، حركات العینین، ومضات من ا جرجبما في ذلك فقدان الرؤیة المحیطیة، تر تغییرات في الرؤیة •
تدني الحركة، ، نشاط، دوار عند الوقوف، حساسیة جلدیة، فقدان المذاق، الشعور بحرقة، رجفان أثناء لرد الفعلاالستجابة 

  .عور بوعكةمستوى الوعي، فقدان الوعي، إغماء، زیادة الحساسیة للضجیج، الش

  .ن، تدّمع العینین، تھیّج العینجفاف العینین، انتفاخ أو ألم في العین، ضعف العینی •

  .، تغیرات في النبض، فشل قلبيّ مرتفعأو منخفض  اضطرابات في نظم القلب، زیادة نظم القلب، ضغط الدم •

  .توّرد، ھبّات من الحر •

  .صعوبة التنفس، جفاف األنف، انسداد األنف •
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  .، خدر من حول الفمةنتاج اللعاب، حرقإزیادة  •

  .خونةتعّرق، طفح، قشعریرة، س •

  .تشنّجات عضلیّة، انتفاخ المفاصل، تصلب العضالت، ألم یشمل ألم عضلّي، ألم في العنق •

  .ألم في الثدیین •

  .التبّول، سلس بوليّ صعوبة أو ألم أثناء  •

  .ضعف، عطش، ضغط في الصدر •

یمات الكبد، انخفاض الصفیحات في الدم، ارتفاع إنز الِكریاتین فسفوكینازفي ئف الكبد (ارتفاع تغیرات في فحوصات الدم ووظا •
  .في الدم) وتاسیومبالانخفاض ارتفاع في الكریاتین في الدم، الدمویة، قلة العدالت، 

 .، سعال، شخیرنزیف من األنف، زكامتفاخ الوجھ، حكة، شرى، ان، مفرطةحساسیة  •

  .یةالشھرآالم الدورة  •

 برودة الیدین والرجلین. •

  

 شخص 1,000 بین من 1تى ح لدى تظھر :نادرة جانبیة أعراض

  .تغیر في إدراك العمق، وضوح بصرّي، فقدان الرؤیةتقلب الرؤیة، ، غیر عادیة حاسة الشم •

  .لتوّسع الحدقتین، الحو •

  .تعرق بارد، تھیّج في الحنجرة، انتفاخ اللسان •

  .التھاب البنكریاس •

  .ة البلعصعوب •

  .تباطؤ أو تناقص حركات الجسم •

  .صعوبة في الكتابة •

  .مات في منطقة البطنوذ •

 .سوائل في الرئتین •

  تشنجات. •

  .تغییرات في التخطیط الكھربائّي للقلب التي توافق اضطرابات نظم القلب •

  .ضلتضرر الع •

  .للثدیین، تضخم الثدیین لدى الرجالغیر عادي إفراز من الثدیین، تضخم  •

  .ةالدورة الشھریاضطرابات في  •

  .تباس البولححجم البول، اانخفاض فشل كلوّي،  •

  .الدم البیضاء في فحوصات الدم تعداد خالیاانخفاض  •

  .غیر عاديسلوك  •

التنفس، التھاب العینین [التھاب القرنیة]، ورد فعل جلدّي خطیر الذي ردود فعل تحسسیّة (یمكن أن تتجلى بـ: صعوبات في  •
  .طفح، حویصالت، تقّشر الجلد وألم)یتمیز ب

 العینین). صفرار الجلد وبیاض ایرقان ( •
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الباركنسونیة، أي أعراض تشبھ مرض الباركینسون (الشلل الّرعاش)، مثل: الرعشة، بطء الحركة (تراجع القدرة على  •
 .لتصلّب (تصلّب العضالت)الحركة) وا

 

 شخص 10,000 بین من 1حتى  لدى ممكن أن تظھر :أعراض جانبیّة نادرة جًدا

  .فشل كبديّ  •

 ).Hepatitisالتھاب كبد ( •
 

اض جانبیّة معینة، مثل النعاس، یمكن أن تكون أكثر شیوًعا، ألّن المرضى الذین یعانون من إصابة في العمود الفقرّي من أعر
تارو ریچابالین پبھة لتلك الخاصة بـ ناولوا أدویة إضافیّة لعالج األلم والتشنجات، التي تتصف بأعراض جانبیّة مشاأن یت المحتمل

 د تناولھا سویة.ویمكن أن تزداد خطورتھا عن
 

 .سطحي وتنفس التنفس في صعوبة: الدواء تسویق بعد التالیة الجانبیة األعراض عن اإلبالغ تم
 

 استشارة فعلیك النشرة، يف لم یشار إلیھ جانبيّ  عرض من عانیت إذا أو ،الجانبیّة األعراض أحد تفاقم اإذ جانبي، عرض ظھر إذا
 الطبیب.

 
 عالج نتیجة جانبیّة أعراض عن التبلیغ" الرابط على الضغط خالل من جانبیّة أعراض عن ةالصحّ  وزارة تبلیغ الممكن من

 خاّصة ستمارةا إلى یحّولك الذي) ilwww.health.gov.( الصّحة وزارة قعمو في الرئیسیة الصفحة على الموجود" باألدویة
 الرابط: دخول عبر أو الجانبیّة، األعراض عن للتبلیغ معّدة

https://sideeffects.health.gov.il 
 
 الدواء؟ یخزن كیف. 5
 وأ/و األوالدومجال رؤیة  أیدي متناول عن بعیًدا مغلق، مكان في ،آخر دواء وكلّ  الدواء، ھذا حفظ یجب! التسّمم تجنّب •

  .الطبیب من صریحة تعلیمات بدون تقیّؤال تسبّب ال. التسّمم تتجنّب وھكذا األطفال،
 الیوم إلى ینسب الصالحیّة انتھاء تاریخ. العبّوة على الظاھر) exp. Date( ةالصالحیّ  انتھاء تاریخ بعد الدواء تناول یُمنع •

  .الشھرنفس  في األخیر
 .C˚25 الـ تحت حرارة بدرجة یجب الحفظ •
 

 إضافیة معلومات .6
 أیًضا: الدواء، یحتوي الفعّالة، ةالمادّ  إلى باإلضافة

Maize starch, Lactose monohydrate, Talc, Titanium dioxide, Gelatin, Black iron oxide, Shellac, 
Propylene glycol, Potassium hydroxide. 

 ملغ تحتوي أیًضا على: 300 -ملغ و 225ملغ،  200ملغ،  100ملغ،  75تارو  ریچابالینپكبسوالت 
Red iron oxide 

  ملغ تحتوي أیًضا على: 225 -ملغ و 200تارو  ریچابالینپ كبسوالت
Yellow iron oxide 

 :مونوھیدرات كتوزیحتوي المستحضر على ال
   ،اترتوز مونوھیدكالملغ  11.00: ملغ 100تارو  ریچابالینپات، ركتوز مونوھیدلغ الم 8.25ملغ:  75تارو  ریچابالینپ
  ،اتركتوز مونوھیدالملغ  22 :ملغ 200تارو  ریچابالینپ ،اتركتوز مونوھیدالملغ  16.50 :ملغ 150تارو  ریچابالینپ
  .اتركتوز مونوھیدالملغ  33: ملغ 300تارو  ریچابالینپ ،اتركتوز مونوھیدالملغ  24.75: ملغ 225تارو  ریچابالینپ
 

 العبّوة: يتحو وماذا الدواء یبدو كیف
" مطبوع باللون األسود على جسم 75أحمر. الرقم " –ملغ: كبسولة ذات جسم بلون أبیض وغطاء بلون بني  75تارو  ریچابالینپ
 كبسولة.ال

http://www.health.gov.il/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsideeffects.health.gov.il%2F&data=02%7C01%7CSigal.Hefetz%40dor-ps.com%7C9140dd99d4bd41bda17308d710ecb55d%7Cd0bb5acf86ff41daa2863814ebf90b18%7C0%7C0%7C636996481157291479&sdata=JWMRcdCsWIkN9trfs2%2FO4u2hdijkw7gbf5DERoBit1M%3D&reserved=0
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 األسود باللون مطبوع" 100" الرقم. أحمر – بني ونبل وغطاء أحمر - بني بلون جسم ذات : كبسولةملغ 100تارو  ریچابالینپ
 .ولةالكبس جسم على

 جسم على األسود باللون مطبوع" 150" الرقم. أبیض بلون وغطاء أبیض بلون جسم ذات ملغ: كبسولة 150تارو  ریچابالینپ
 .الكبسولة

 باللون مطبوع" 200" الرقم. برتقالي – يزھر بلون وغطاء برتقالي - زھري بلون جسم ذات كبسولةملغ:  200تارو یچابالین رپ
 .ةالكبسول جسم على األسود

 األسود باللون مطبوع" 225" الرقم. برتقالي – زھري بلون وغطاء أبیض بلون جسم ذات ملغ: كبسولة 225تارو  ریچابالینپ
 .سولةالكب جسم على

 على األسود باللون مطبوع" 300" الرقم. أحمر – بني بلون وغطاء أبیض بلون جسم ذات ملغ: كبسولة 300تارو  ریچابالینپ
 .الكبسولة جسم

 
 كبسولة. 56، 28، 14 من بعبّوةوفر الدواء یت

 قد ال یتّم تسویق جمیع أحجام العبّوات.
 

 Sofarimex – Industria Quimica e Farmaceutica, S.A, Cacem, Portugal المنتج:
 

 .2624761 حیفا خلیج ،14 ھكیتور عشار ،.ض.م شیونالاإنترن تارو: التسجیل صاحب
  

 .وفق تعلیمات وزارة الصحة 2022نیسان تم تحریرھا في 
 
 

 الصّحة: وزارة في الرسميّ  األدویة سجلّ  في الدواء تسجیل أرقام
 34763-25-158 :ملغ 75تارو  ریچابالینپ
 34762-26-158 :ملغ 100تارو  ریچابالینپ
 34761-27-158 :ملغ 150تارو  ریچابالینپ
 34760-28-158 :ملغ 200تارو  ریچابالینپ
 34759-29-158 :ملغ 225تارو  یچابالینرپ
 34740-30-158 :ملغ 300تارو  ریچابالینپ
 

 .الجنسین لكال معدّ  الدواءف ھذا مع. المذّكر بصیغة النصّ  ورد وتسھیلھا النشرة ھذه قراءة لتبسیط


