עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו 1986 -
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סרטייד דיסקוס  50/100מק"ג
סרטייד דיסקוס  50/250מק"ג
סרטייד דיסקוס  50/500מק"ג
כל מנה מכילה  50מיקרוגרם סאלמטרול כקסינפואט )) 100/(salmeterol as Xinafoateמיקרוגרם פלוטיקאזון
פרופיונאט  (fluticasone) propionateשל אבקה לשאיפה.
כל מנה מכילה  50מיקרוגרם סאלמטרול כקסינפואט ) 250/(salmeterol as Xinafoateמיקרוגרם פלוטיקאזון
פרופיונאט  (fluticasone) propionateשל אבקה לשאיפה.
כל מנה מכילה  50מיקרוגרם סאלמטרול כקסינפואט ) 500/(salmeterol as Xinafoateמיקרוגרם פלוטיקאזון
פרופיונאט  (fluticasone) propionateשל אבקה לשאיפה.
לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף " -2מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף - 6
"מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה .אם יש לך שאלות
נוספות ,פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה עבורך .אל תעביר אותה לאחרים .היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

.1

למה מיועדת התרופה?
סרטייד דיסקוס מכילה שני חומרים פעילים :סאלמטרול ופלוטיקאזון פרופיונאט:
• סאלמטרול הוא מרחיב סימפונות ,בעל פעולה ארוכת טווח .מרחיבי סימפונות מסייעים לדרכי הנשימה בריאות להישאר
פתוחים .זה מקל על כניסה ויציאה של האוויר .ההשפעה נמשכת לפחות  12שעות.
• פלוטיקאזון פרופיונאט הוא קורטיקוסטרואיד אשר מפחית נפיחות וגירוי בריאות.
הרופא רשם תרופה זאת כדי לעזור למנוע בעיות נשימה כגון:
• אסתמה
•  - COPDסרטייד דיסקוס ,במינון של  50/250ו 50/500-מיקרוגרם מיועדת גם לטיפול במחלת ריאות חסימתית כרונית
) .(COPDמפחיתה את מספר ההתלקחויות של תסמיני .COPD
עליך להשתמש בסרטייד דיסקוס כל יום כפי שהורה הרופא שלך .זה יבטיח שהיא תפעל כראוי בשליטה באסתמה
או ה COPD-שלך.
סרטייד דיסקוס מסייעת למנוע קוצר נשימה וצפצופים שעתידים לבוא .עם זאת ,אין להשתמש בסרטייד דיסקוס
להקלה על התקף פתאומי של קוצר נשימה או צפצופים .אם זה קורה ,אתה צריך להשתמש במשאף להקלה
מהירה ,כמו סאלבוטאמול .עליך לשאת איתך תמיד משאף להקלה מהירה.
קבוצה תרפויטית
סאלמטרול הוא אגוניסט לרצפטור בטא.2-
פלוטיקאזון פרופיונאט הוא קורטיקוסטרואיד.

 .2לפני שימוש בתרופה
אין להשתמש בתרופה:
אם אתה רגיש )אלרגי( לסאלמטרול ,פלוטיקאזון פרופיונאט או למרכיב הבלתי פעיל לקטוז מונוהידראט שמכילה התרופה
כמפורט בסעיף .6
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אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפול בסרטייד דיסקוס ,ספר לרופא אם יש לך:
•
•
•
•
•
•

מחלת לב ,כולל קצב לב לא סדיר או מהיר
פעילות יתר של בלוטת התריס
יתר לחץ דם
סוכרת )סרטייד דיסקוס עלולה להעלות את הסוכר בדם שלך(
אשלגן נמוך בדם שלך
שחפת ) (TBכיום או בעבר ,או זיהומי ריאה אחרים

צור קשר עם הרופא שלך אם אתה חווה טישטוש בראייה או הפרעות ראייה אחרות.
ילדים ומתבגרים
• סרטייד דיסקוס אינה מומלצת לשימוש בילדים מתחת לגיל  4שנים.
אינטרקציות/תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל תרופות לאסתמה ,תרופות ללא מרשם ותוספי
תזונה ,ספר על כך לרופא או לרוקח .זאת מאחר שסרטייד דיסקוס עלולה לא להתאים לנטילה ביחד עם מספר
תרופות אחרות .במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
•
•

•
•
•
•

חוסמי בטא )כגון :אטנולול ,פרופרנולול ,סוטלול( .חוסמי בטא משמשים בעיקר לטיפול בלחץ דם גבוה או במצבים
לבביים אחרים.
תרופות לטיפול בזיהומים )כגון :קטוקונאזול ,איטראקונאזול ואריתרומיצין( ,כולל תרופות מסויימות לטיפול בזיהום
ה) HIV-כגון :ריטונאביר ותרופות המכילות קוביסיסטאט( .חלק מהתרופות הללו עלולות להעלות את כמות
הפלוטיקאזון פרופיונאט או הסאלמטרול בגופך .זה יכול להגביר את הסיכון שלך לחוות תופעות לוואי עם סרטייד
דיסקוס ,כולל קצב לב לא סדיר ,או עלול להחמיר את תופעות הלוואי .ייתכן כי הרופא שלך ירצה לבצע מעקב
בקפידה אחר מצבך ,אם אתה נוטל תרופות אלו.
קורטיקוסטרואידים )דרך הפה או בהזרקה( .אם לקחת תרופות אלה לאחרונה ,זה עלול להגביר את הסיכון
שתרופה זו תשפיע על בלוטת יותרת הכליה שלך.
משתנים ,המשמשים לטיפול בלחץ דם גבוה.
מרחיבי סימפונות אחרים )כמו סאלבוטאמול(.
תרופות מסוג קסאנתינים ,תרופות אלה משמשות לעיתים קרובות לטיפול באסתמה.

הריון ,הנקה ופוריות
אם הינך בהריון ,מתכננת להרות או מניקה היוועצי ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.
נהיגה ושימוש במכונות
לא סביר שסרטייד דיסקוס תשפיע על יכולתך לנהוג או להשתמש במכונות.
מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
סרטייד דיסקוס מכילה עד  12.5מיליגרמים של לקטוז מונוהידראט בכל מנה .כמות הלקטוז בתרופה זו אינה גורמת
בדרך כלל לבעיות אצל אנשים שיש להם אי סבילות ללקטוז .המרכיב הבלתי פעיל לקטוז מונוהידראט מכיל כמויות קטנות
של חלבוני חלב ,אשר עלולות לגרום לתגובות אלרגיות.

 . 3כיצד תשתמש בתרופה?
יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע
למינון ואופן הטיפול בתכשיר.השתמש בסרטייד דיסקוס שלך בכל יום ,עד שהרופא שלך ינחה אותך להפסיק.
אל תיטול יותר מהמינון המומלץ.
אל תפסיק ליטול סרטייד דיסקוס או תפחית את המינון ,מבלי לדבר עם הרופא שלך לפני.
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יש לשאוף את סרטייד דיסקוס דרך הפה אל תוך הריאות.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד .המינון המקובל בדרך כלל הוא:
לאסתמה
מבוגרים ומתבגרים בגיל  12שנים ומעלה
• סרטייד דיסקוס  – 50/100שאיפה אחת פעמיים ביום.
• סרטייד דיסקוס  – 50/250שאיפה אחת פעמיים ביום.
• סרטייד דיסקוס  – 50/500שאיפה אחת פעמיים ביום.
ילדים בגיל  4עד  12שנים
• סרטייד דיסקוס  – 50/100שאיפה אחת פעמיים ביום.
• סרטייד דיסקוס אינה מומלצת לשימוש בילדים מתחת לגיל  4שנים.
למבוגרים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית )(COPD
• סרטייד דיסקוס  - 50/250שאיפה אחת פעמיים ביום.
• סרטייד דיסקוס  - 50/500שאיפה אחת פעמיים ביום.
יתכן ותסמיניך יהיו בשליטה טובה בזמן השימוש בסרטייד דיסקוס פעמיים ביום .במידה וכך ,יתכן והרופא שלך יחליט
להפחית את המינון שלך לפעם ביום .המינון יכול להשתנות ל:
• פעם אחת בלילה – אם יש לך תסמינים בשעות הלילה.
• פעם אחת בבוקר – אם יש לך תסמינים בשעות היום.
חשוב מאוד לפעול על פי הוראות הרופא שלך בנוגע לכמות השאיפות שיש לקחת והתדירות שבה יש לקחת את התרופה
שלך.
אין לעבור על המנה המומלצת
אם אתה משתמש בסרטייד דיסקוס לאסתמה ,הרופא שלך ירצה לבדוק את התסמינים שלך באופן סדיר.
אם האסתמה שלך או נשימתך מחמירות ספר לרופא שלך מיד .יתכן ותרגיש כי אתה מצפצף יותר ,תחוש לעיתים
קרובות יותר לחץ בחזה שלך או שעליך להשתמש יותר בתרופה להקלה מהירה .אם אחד מאלה מתרחש ,עליך להמשיך
לקחת סרטייד דיסקוס ,אך אל תגדיל את מספר השאיפות שאתה לוקח .יתכן והמצב בחזה שלך מחמיר ואתה עלול
להיות חולה באופן חמור .גש אל הרופא שלך ,היות וייתכן שתזדקק לטיפול נוסף.
הוראות שימוש
• הרופא ,האחות או הרוקח שלך יראו לך כיצד להשתמש במשאף שלך .עליהם לבדוק כיצד אתה משתמש בו מפעם
לפעם .המשמעות של שימוש לא נכון בסרטייד דיסקוס או לא כפי שנרשם לך עלול להוביל לכך שהיא לא תעזור
לאסתמה או ל COPD-שלך כפי שהיא אמורה.
• משאף הדיסקוס מכיל אריזה עם מנות מחולקות מראש שבתוכן נמצאת הסרטייד כאבקה.
• בחלקו העליון של הדיסקוס יש מונה האומר לך כמה מנות נשארו .הוא סופר לאחור עד  .0המספרים  5עד  0יופיעו
באדום כדי להזהיר אותך כאשר נותרו רק מנות ספורות .כאשר המונה מראה  ,0המשאף שלך ריק.
השימוש במשאף שלך
 .1כדי לפתוח את הדיסקוס שלך ,אחוז את המכסה החיצוני ביד אחת והנח את האגודל של ידך השניה על המגרעת
לאגודל .דחף את האגודל ממך והלאה הרחק ככל האפשר .תשמע נקישה .פעולה זו תפתח חור קטן בפיה.
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 .2אחוז את הדיסקוס שלך כך שהפיה מופנית אליך .אתה יכול לאחוז אותו בידך הימנית או השמאלית .הסט את המנוף
ממך והלאה הרחק ככל האפשר .תשמע נקישה .פעולה זו ממקמת מנה מהתרופה שלך בתוך הפיה.

בכל פעם שהמנוף מוסט אחורנית נפתחת בפנים אחת מן המנות המחולקות באריזה והאבקה מוכנה עבורך לשאיפה .אל
תשחק במנוף היות ופעולה זו פותחת את המנות המחולקות מראש ומבזבזת תרופה.
 .3אחוז את הדיסקוס הרחק מפיך ,נשוף החוצה כל עוד אתה חש בנוח .אל תנשוף לתוך הדיסקוס שלך.
 .4הצמד את הפיה לשפתיך; שאף פנימה באופן יציב ועמוק דרך הדיסקוס ,לא דרך האף שלך.
הרחק את הדיסקוס מפיך.
עצור את הנשימה שלך ל 10-שניות לערך או כל עוד זה נוח.
נשוף החוצה באיטיות.

 .5לאחר מכן שטוף את פיך עם מים ותירק אותם החוצה ו/או צחצח את שיניך .פעולה זו יכולה לסייע במניעת פטרת
הפה ומלהיות צרוד.
 .6כדי לסגור את הדיסקוס ,הסט את מגרעת האגודל בחזרה כלפיך עד כמה שאפשר .תשמע נקישה.
המנוף יחזור למקומו המקורי ויתאפס.
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הדיסקוס שלך מוכן כעת עבורך לשימוש חוזר.
כמו במשאפים אחרים ,על המטפל לוודא שילדים הלוקחים סרטייד דיסקוס משתמשים בטכניקת שאיפה נכונה,
כמתואר לעיל.
ניקוי המשאף שלך
נגב את פיית הדיסקוס בנייר טישיו יבש כדי לנקות אותה.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
חשוב להשתמש במשאף לפי ההוראות .אם לקחת בטעות מנה גדולה מהמומלץ שוחח עם הרופא או הרוקח שלך .יתכן
שתבחין בכך שליבך פועם מהר יותר מהרגיל ובתחושת חוסר יציבות .יתכן גם שיהיו לך סחרחורות ,כאב ראש ,חולשת
שרירים וכאבים במפרקים.
אם השתמשת במנות גדולות יותר במשך תקופה ארוכה ,עליך להתייעץ עם הרופא או הרוקח שלך .זאת מפני שמנות
גדולות של סרטייד דיסקוס עלולות להפחית את כמות ההורמונים הסטרואידיים המיוצרים על ידי בלוטת יותרת הכליה.
אם נטלת מנת יתר או בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת
התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש ,אין ליטול מנה כפולה .קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
חשוב מאוד שתשתמש בסרטייד דיסקוס שלך כל יום כפי שהונחית .המשך להשתמש בה עד שהרופא שלך יאמר לך
להפסיק .אל תפסיק או תפחית באופן פתאומי את מנת הסרטייד דיסקוס שלך .זה עלול לגרום להחמרה בנשימה
שלך.
בנוסף ,אם אתה מפסיק להשתמש בסרטייד דיסקוס בפתאומיות ,או אם אתה מפחית את המנה של סרטייד דיסקוס
עלולות )לעיתים נדירות מאוד( להגרם לך בעיות בבלוטת יותרת הכליה )אדרנל( שלך )אי ספיקת בלוטת יותרת הכליה(
שלעיתים יכולה לגרום לתופעות לוואי.
תופעות לוואי אלה יכולות לכלול כל אחת מהבאות:
• כאב בטן
• עייפות וחוסר תיאבון ,תחושת חולי
• בחילה ושלשול
• ירידה במשקל
• כאב ראש או ישנוניות
• רמות נמוכות של סוכר בדמך
• לחץ דם נמוך ופרכוסים
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כאשר הגוף שלך נמצא במצב לחץ כמו חום ,טראומה )כמו תאונת דרכים( ,זיהום או ניתוח ,אי ספיקת בלוטת יותרת
הכליה יכולה להחריף ועלולה להיות לך כל אחת מתופעות הלוואי הרשומות לעיל.
אם אתה מבחין באיזה שהן תופעות לוואי ,דבר עם הרופא או הרוקח .כדי למנוע את התרחשות תסמינים אלו ,יתכן
והרופא שלך ירשום עבורך קורטיקוסטרואידים נוספים בטבליה )כמו פרדניזולון(.
•

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה .הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא או ברוקח.

 .4תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש בסרטייד דיסקוס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל למקרא רשימת
תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
כדי להקטין את הסיכוי לתופעות לוואי ,הרופא שלך ירשום את מנת הסרטייד דיסקוס הנמוכה ביותר לשליטה באסתמה
או ב COPD-שלך.
תגובות אלרגיות :יתכן שתבחין שהנשימה שלך מחמירה בפתאומיות מיד לאחר השימוש בסרטייד דיסקוס .אתה
עלול לצפצף מאוד ולהשתעל או לחוות קוצר נשימה .אתה עלול להבחין גם בגרד ,בפריחה )גבשושיות מגרדות( ובנפיחות
)בדרך כלל של הפנים ,השפתיים ,הלשון או הגרון( או שאתה עלול להרגיש באופן פתאומי שהלב שלך פועם מהר מאוד
או שאתה מרגיש שאתה עומד להתעלף או מסוחרר )מה שיכול להביא להתמוטטות או לאובדן ההכרה( .אם אתה סובל
מכל אחת מתופעות אלו או אם הן מתרחשות באופן פתאומי לאחר השימוש בסרטייד דיסקוס ,הפסק את השימוש
בסרטייד דיסקוס ופנה מיד לרופא .תגובות אלרגיות לסרטייד דיסקוס אינן שכיחות )הן משפיעות על פחות מאדם 1
מתוך .(100
דלקת ריאות בחולי ) COPDתופעת לוואי שכיחה(
ספר לרופא שלך אם אתה מרגיש באחת מהתופעות הבאות ,בזמן השימוש בסרטייד דיסקוס .אלו יכולים להיות
תסמינים לדלקת ריאות:
• חום או צמרמורות
• ייצור מוגבר של ליחה ,שינוי בצבע הליחה
• שיעול מוגבר ,התגברות קשיי הנשימה
תופעות לוואי אחרות מפורטות להלן:
תופעות לוואי שכיחות מאוד )מופיעות ביותר מאדם  1מתוך (10
• כאב ראש – בדרך כלל משתפר בהמשך הטיפול.
• מספר גדול יותר של הצטננויות דווח בקרב מטופלים עם .COPD
תופעות לוואי שכיחות )מופיעות בפחות מאדם  1מתוך (10
• פטרת הפה )כתמים כואבים ,מוגבהים ,בצבע שמנת-צהוב( בפה ובגרון .בנוסף כאבים בלשון ,צרידות וגירוי בגרון.
שטיפת הפה שלך עם מים ויריקתם החוצה מיד ו/או צחצוח שיניך לאחר נטילת כל מנה מהתרופה שלך עשויים
לעזור .יתכן והרופא שלך ירשום תרופה נגד פטריות לטיפול בפטרת הפה.
• מפרקים כואבים ונפוחים וכאבי שרירים.
• התכווצויות שרירים.
תופעות הלוואי הבאות גם דווחו במטופלים עם מחלת ריאות חסימתית כרונית ):(COPD
• חבורות ושברים.
• דלקת בסינוסים )תחושת לחץ או גודש באף ,בלחיים ומאחורי העיניים ,לעיתים עם כאב פועם(.
• ירידה בכמות האשלגן בדם )יתכן ותרגיש בדופק לא אחיד ,חולשת שרירים ,התכווצויות(.
תופעות לוואי לא שכיחות )מופיעות בפחות מאדם  1מתוך (100
• עלייה בכמות הסוכר )גלוקוז( בדמך )היפרגליקמיה( .אם יש לך סוכרת ,יתכן ויידרש ניטור תכוף יותר של הסוכר
בדם ואולי התאמה של הטיפול הרגיל שלך בסוכרת.
Page 6 of 8

•
•
•
•
•
•
•

קטרקט )עדשות עין עכורות(.
דופק מהיר מאוד )טכיקרדיה(.
תחושת חוסר יציבות )רעד( ודופק מהיר או לא סדיר )דפיקות לב( – אלה בדרך כלל אינם מזיקים ומתמעטים בהמשך
הטיפול.
כאב בחזה.
תחושת דאגה )תופעה זו מתרחשת בעיקר בילדים(.
הפרעות שינה.
פריחה אלרגית בעור.

תופעות לוואי נדירות )מופיעות בפחות מאדם  1מתוך (1000
• קשיי נשימה או צפצופים המחמירים מיד אחרי השימוש בסרטייד דיסקוס .אם זה קורה הפסק להשתמש
בסרטייד דיסקוס שלך .השתמש במשאף להקלה מהירה שלך כדי לסייע לך בנשימה וספר לרופא שלך מיד.
• סרטייד דיסקוס עלולה להשפיע על הייצור התקין של הורמונים סטרואידיים בגוף ,במיוחד אם לקחת מנות גדולות
במשך תקופה ארוכה .ההשפעות כוללות:
 האטה בצמיחה בילדים ובמתבגרים ירידה בצפיפות העצם גלאוקומה עלייה במשקל פנים מעוגלות )צורת ירח( )תסמונת קושינג(הרופא שלך יבדוק אותך באופן סדיר לכל אחת מתופעות הלוואי הללו ויוודא שאתה לוקח את מנת הסרטייד
דיסקוס הנמוכה ביותר לשליטה באסתמה שלך.
• שינויי התנהגות ,כגון אם אתה פעיל שלא כרגיל ומתרגז בקלות )השפעות אלה מתרחשות בעיקר בילדים(.
• דופק לא סדיר או פעימה נוספת של הלב )הפרעות קצב( .ספר לרופא שלך ,אך אל תפסיק לקחת סרטייד דיסקוס
אלא אם הרופא אומר לך להפסיק.
• זיהום פטרייתי בושט ,שעלול לגרום לקשיים בבליעה.
תופעות לוואי בתדירות שאינה ידועה ,אך יתכן וגם תתרחשנה
• דיכאון או תוקפנות .לתופעות אלה סבירות גבוהה יותר שיתרחשו בילדים.
• טישטוש ראייה.
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון,
עליך להתייעץ עם הרופא.
דיווח על תופעות לוואי:
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי"
שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ) (www.health.gov.ilהמפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי ,או ע"י
כניסה לקישור:
.https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

 .5איך לאחסן את התרופה?
•

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או
תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

•

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ) (exp. dateהמופיע על גבי האריזה .תאריך התפוגה מתייחס ליום
האחרון של אותו חודש.

•

אין לאחסן מעל .30°C

 .6מידע נוסף
•

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם – ) lactose monohydrateהמכיל חלבוני חלב(.

•

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה –
משאף הדיסקוס מכיל בתוכו רדיד אלומיניום המחלק את האבקה למנות מדודות ,ומגן עליה מפני מגע עם האוויר.
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המתקן ארוז בקופסה ובה דיסקוס  1המכיל  60שאיפות.
•

בעל הרישום :גלקסוסמיתקליין )ישראל( בע"מ ,רח' בזל  ,25פתח תקוה.

•

יצרן :גלקסו וולקאם פרודקשן ,אוורה ,צרפת.

•

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך :ינואר  2016ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות
בתאריך:מאי .2018

•

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
 50/100מק"ג 114-13-29551
 50/250מק"ג 114-15-29553
 50/500מק"ג 114-14-29552

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת לבני שני המינים.
סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של .GSK
© 2018קבוצת החברות של  GSKאו הזכיין שלה.
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