
 
1  

Rivotril PL_Version 1  
  

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

 
  

  וטרילורי
  מ"ל/מ"ג 2.5

  טיפות
  הרכב: 

   :מכיל וטרילוריל "מ 1
  Clonazepam 2.5 mgמ"ג   2.5ם אזפאקלונ

 "מידע נוסף".                                              - 6 סעיף* למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה 

  
. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה

 . וספות, פנה אל הרופא או אל הרוקחשאלות נ
  

זיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה לה
  הרפואי דומה.

  
 הקדמה לעלון לצרכן לבנזודיאזפינים

תרופה זו שייכת לקבוצת הבנזודיאזפינים, שלה תכונות מיוחדות המחייבות זהירות רבה בשימוש בה. יש חשיבות 
  רבה במעקב רפואי צמוד עם נטילת תרופה זו.

  
  בתרופה: הפסקה הבאה מתייחסת רק לטיפול קצר טווח

  שבועות, כיוון שהטיפול נועד לתקופות קצרות בלבד. 4עד  2כאשר הינך נוטל תרופה זו הקפד לפנות לרופא לאחר 
  שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לכך שהשפעת התרופה תפחת.

  שימוש ממושך עלול לגרום לתופעה קשה של תלות, אשר תקשה על החולה להפסיק ליטול את התרופה.
פול בלתי מבוקרת עלולה להיות מלווה בתופעות גמילה כגון: מתח, עצבנות, בלבול, רעד, נדודי שינה, הפסקת טי

  כאבי בטן, הקאות, בחילות, זיעה, עוויתות, התכווצויות וכאבי שרירים.
  לעיתים, שימוש ממושך בתרופה עלול לגרום לשינויים בדפוסי התנהגות ומחשבות טורדניות.

מלץ להישמר בעת ההליכה, כיוון שהתרופה פוגמת בערנות ולעיתים בתיאום תנועות הגוף, במיוחד אצל קשישים מו
  כן יש חשש למעידות או נפילות.-ועל

 
  
  
  
  
  
  
 למה מיועדת התרופה )1

  בחרדה.או  באפילפסיה (מחלת הנפילה) התרופה מיועדת לטיפול
  

  קבוצה תרפויטית: 
  .יםשייך לקבוצת תרופות הנקראת בנזודיאזפינ ריווטריל

       
  

 שימוש בתרופההלפני   )2
 
X אין להשתמש בתרופה אם:   

 
 או לכל אחד מהמרכיבים  קלונאזפאם, או לכל בנזודיאזפין אחר אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל

  )."מידע נוסף" – 6 סעיףהנוספים אשר מכילה התרופה (ראה 
  מתיעם התחלה של כשל נשי כרוניתחסימתית של דרכי נשימה  מחלהיש לך.  
  אי ספיקה כבדית חמורה מאחר שבנזודיאזפינים עלולים להאיץ אנצפלופתיה כבדיתיש לך. 
  ובמדכאי מערכת העצבים המרכזית כולל אלכוהול ממכרות תרופותב תלותיש לך. 

  

נטילת תרופה זו עם תרופות ממשפחת האופיואידים, תרופות אחרות המדכאות מערכת עצבים מרכזית 
תרדמת ) ,מתי(כולל סמים) או אלכוהול עלולה לגרום לתחושת ישנוניות עמוקה, קשיי נשימה (דיכוי נשי

 .ומוות
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וח, תרופה זו עלולה להיות ממכרת. הסיכונים גדולים יותר עבור מטופלים במינונים גבוהים יותר או בטיפול ארוך טו

 שימוש לרעה בסמים.או מטופלים אשר יש להם הסטוריה של אלכוהול או 
  
  אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה  ! !
  

שתמש בתרופה" למידע נוסף. אם אינך בטוח האם ת"כיצד  – 3יש לקחת ריווטריל כטיפות בלבד. ראה סעיף 
  אתה צריך להשתמש בריווטריל, פנה לרופא שלך.

 
  :ריווטריל, ספר לרופא אםב לפני הטיפול

 לא ידוע האם ריווטריל  או מתכננת להיות בהיריון: ריון במהלך הטיפול בריווטרילי, נכנסת להאת בהיריון
ידי אשה בהיריון. אם יש צורך לקחת ריווטריל כאשר את בהיריון, הרופא שלך -מזיק לעובר כאשר הוא ניטל על

 ר.ידון בסיכונים ובתועלת עבורך ועבור העוב
  :ריווטריל עלול לעבור לחלב אם ולגרום לנמנום ו/או קשיי הנקה לתינוק. ריווטריל את מניקה או מתכננת להניק

 אינו מומלץ לשימוש בהנקה.
 :יש לך בעיות בריאותיות, כולל 

o מחלת כבד, כליה או ריאה 
o לחץ דם גבוה או נמוך 
o  יס (חולשת שרירים חמורה)גראבמיאסטניה 
o  יש לך הפסקות זמניות בנשימה במהלך שינה)נשימה (מצב שבו דום 
o (מצב שבו יש לך לחץ גבוה בעין) גלאוקומה 
o דכאון, פסיכוזה או סכיזופרניה ו/או היה לך דכאון או מחשבות אובדניות בעבר 
o  (הפרעה נדירה בפיגמנט בדם) פורפיריה  
o  של שימוש לרעה באלכוהול או סמיםהסטוריה 

 :להגביר את ההשפעות ול כאשר אתה נוטל ריווטריל. אלכוהול עלול אל תשתה אלכוה אתה שותה אלכוהול
 .יל ולהוביל לתופעות לוואי חמורותריווטרשל 

 יש לך אי סבילות ללקטוז 
 אחרים אתה רגיש (אלרגי) לכל תרופה, מזון, צבעי מאכל או חומרים משמרים. 

  
  אזהרות נוספות:

 
 ך נוטל ריווטריל.ספר לרופא, לרופא השיניים ולרוקח המטפלים בך כי הנ 
 .אין לקחת תרופות מרשם נוספות או תרופות שאינן במרשם מבלי להיוועץ תחילה ברופא המטפל 
  .זאת מאחר שהרופא עלול ספר לרופא אם מסיבה כלשהי לא נטלת את התכשיר בהתאם להנחיותיו

 לחשוב שהתכשיר אינו יעיל ועלול לשנות את טיפולך שלא לצורך.
  שריווטריל אינו עוזר למצבך הרפואי. אם הנך חשספר לרופא 
  .יש להקפיד על מעקב רפואי רציף 
 .יש להקפיד כי תהיה ברשותך כמות מספקת של תכשיר במהלך סוף השבוע או בחגים 
 .אין להשתמש בריווטריל לטיפול במצבים רפואיים אחרים ללא הנחיית הרופא 
 שתיית אלכוהול או לאחר נטילת  זהירות נדרשת בקשישים, במטופלים שאינם חשים בטוב, לאחר

חלק מהמשתמשים עשויים להרגיש תופעות לוואי כגון נמנום, בלבול, סחרחורת או חוסר  –תרופות אחרות 
ייתכן שהרופא המטפל ימליץ להימנע מאלכוהול בעת  יציבות אשר עלולים להגדיל את הסיכון לנפילות.

 טיפול בריווטריל.
  

  
  ילדים ומתבגרים

  איננה ידועה. 18לות של ריווטריל בטיפול בחרדה בילדים מתחת לגיל הבטיחות והיעי
  

  בדיקות ומעקב
אחרות מעת לעת על מנת בדיקות בדיקות דם וידי הרופא ל-תופנה עלשבמשך תקופת הטיפול בריווטריל, יתכן 

  לבדוק את התקדמותך ולזהות תופעות לוואי.

  תגובות בין תרופתיות

חרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך אם אתה לוקח, או אם לקחת לא
   :במיוחד אם אתה לוקח לרופא או לרוקח.

  או מרגיעים משרי שינהטבליות לשינה, חומרים 
 תרופות לדכאון 
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 תרופות לאפילפסיה 
 היסטמינים-תרופות לאלרגיות או צינון כגון אנטי 
 משככי כאבים 
 מרפי שרירים 
 יםם מאלחשחומרי 
  תרופה המשמשת לטיפול בכיבים  –סימטידין 
  אלכוהולב שימוש לרעהבלטיפול תרופה המשמשת  –דיסולפיראם 
  

ידי ריווטריל או עלולות להשפיע על האופו שבו ריווטריל פועל. הרופא או -תרופות אלה עשויות להיות מושפעות על
פות אלה. יש להם בנוסף רשימה מלאה יותר מתרוכל אחת הרוקח שלך יכולים לספר לך מה לעשות את אתה נוטל 

  של תרופות אשר יש להיזהר או להימנע מהן כאשר לוקחים ריווטריל.
  

  אם לא סיפרת לרופא שלך על כל תרופה המצוינת לעיל, ספר לו בטרם אתה מתחיל לעשות שימוש בריווטריל.
  

  שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

ריל. אלכוהול עלול להגביר את ההשפעות של ריווטריל ולהוביל לתופעות אל תשתה אלכוהול כאשר אתה נוטל ריווט
  לוואי חמורות.

 

  ופוריותהנקה  ,ריוןיה

  אם יש צורך לקחת ריווטריל כאשר את בהיריון, הרופא שלך ידון בסיכונים ובתועלת עבורך ועבור העובר.
מנום ו/או קשיי הנקה לתינוק. ריווטריל אינו ריווטריל עלול לעבור לחלב אם ולגרום לנאת מניקה או מתכננת להניק: 

 מומלץ לשימוש בהנקה.
  

  נהיגה ושימוש במכונות

  עד אשר תדע כיצד התכשיר משפיע עליך.להפעיל מכונות אין לנהוג או 
  . ולכן עשוי להשפיע על הערנות מטופליםבחלק מה לגרום לנמנום או סחרחורתעלול  ריווטריל

משפיע עליך לפני שאתה נוהג ברכב או מפעיל מכונות או עושה כל פעילות אחרת ודא כי הנך יודע כיצד התכשיר 
  אשר עלולה להיות מסוכנת אם אתה מנומנם, מסוחרר או לא מרוכז.

  באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.
 
 כיצד תשתמש בתרופה? )3

הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע  יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות
  המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

  
  מינון מקובל באפילפסיה

המינון של ריווטריל צריך להיות מותאם בנפרד לכל מטופל בהתאם לתגובה הקלינית של המטופל, הסבילות של 
  יל המטופל.התרופה וג

  
- שעות בילדים ו 6-8דקות ונשארת יעילה במשך  30-60מנה אחת של ריווטריל דרך הפה מתחילה להשפיע בתוך 

  שעות במבוגרים. 8-12
  

כדי להימנע מתופעות לוואי בתחילת הטיפול, חיוני להתחיל את הטיפול בריווטריל במינון נמוך ולהעלות את המינון 
  ה למינון האחזקה אשר מתאים לכל מטופל בנפרד.היומי באופן הדרגתי עד להגע

  
מ"ג לכל ק"ג משקל גוף  0.03-0.01המינון ההתחלתי הינו  ק"ג): 30(או עד משקל של  10פעוטות וילדים עד גיל 

מ"ג לכל ק"ג משקל גוף ואין לעבור  0.2מנות מחולקות. המינון היומי המקסימלי בילדים הינו  2-3- ביום, הניתן ב
  אותו.
מנות מחולקות. המינון יעלה באופן  3-2-מ"ג ליום הניתן ב 1.5-1המינון ההתחלתי הינו  :16עד  10בגיל  ילדים

  מ"ג ליום). 3-6הדרגתי עד להגעה למינון האחזקתי האישי (בדרך כלל 
  מנות. 3-מ"ג ליום המחולק ל 1.5אין לעבור את המינון ההתחלתי למבוגרים שהינו  מבוגרים:

מ"ג ליום ואין  20מ"ג ליום הינו מספיק. המינון התרפויטי המקסימלי למבוגרים הינו  3-6זקתי של בדרך כלל מינון אח
  לעבור אותו.
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מנות שוות. אם המנות לא מחולקות באופן שווה, יש לקחת את המנה הגדולה ביותר  3-יש לחלק את המינון היומי ל
שבועות. לאחר שמגיעים לרמת  1-3אחר טיפול של לפני השינה. רמת מינון האחזקה מושגת בצורה הטובה ביותר ל

  מינון האחזקה, ניתן לקחת את הכמות היומית במנה אחת בערב.
  

 מינון מקובל בחרדה
  מ"ג ליום). 0.5מ"ג פעמיים ביום ( 0.25המינון ההתחלתי עבור מבוגרים עם חרדה הינו 

  
 4מ"ג פעמיים ביום ( 2מ"ג ליום). מינון מקסימלי של  2מ"ג פעמיים ביום ( 1מינון האחזקה הרגיל למבוגרים הינו 

  מ"ג ליום) עשוי להירשם על ידי הרופא במקרים יוצאי דופן.
  

  לאחר שמגיעים למינון יציב, מטופלים יכולים להחליף למנה אחת ביום, הניתנת בדרך כלל לפני השינה.
  

  טיפול צריכה להיעשות בהדרגה.הפסקת 
  

  אין לעבור על המנה המומלצת. 
 

  אופן השימוש: 
  שנרשמה כטיפות בלבד. מנת הריווטרילמדוד את 

  ישירות מן הבקבוק לפה.אין לטפטף 
  . יש לתת את הטיפות בכפיתלאחר כל מתן, ודא כי המזלף מאובטח במקומו בתוך צוואר הבקבוק.  

  ש לוודא כי המזלף מאובטח במקומו בתוך צוואר הבקבוק.לאחר כל פתיחה של הבקבוק י
  .פירות במים, תה או מיץריווטריל את התכשיר ניתן למהול 

  
  ניתן לקחת ריווטריל עם או ללא אוכל.

  
אין לנטול את התכשיר למשך זמן ארוך יותר  יש להמשיך לקחת ריווטריל עד אשר הרופא שלך אומר לך להפסיק.

  הרופא. ממה שנרשם לך על ידי 
  

 תרופה את האם שכחת ליטול 
. אם לא, בזמן הקבוע שלך אם כמעט הגיע הזמן למנה הבאה שלך, דלג על המנה ששכחת וקח את המנה הבאה

  קח את המנה ששכחת מיד כשנזכרת ולאחר מכן המשך לקחת כרגיל.
  על מנת לפצות על מנה שנשכחה.אין ליטול מנה כפולה 

  
  את הרופא או הרוקח. אם אינך בטוח מה לעשות, שאל

   
  אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

או פנה  במינון גבוה יותר של ריווטריל, ספר על כך מיד לרופא שלךשאתה או כל אדם אחר השתמש אם אתה חושב 
  לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.
  וי להזדקק לטיפול רפואי דחוף.אתה עשעשה זאת אפילו אם אין סימנים של אי נוחות או הרעלה. 

לחוש מטושטש, עייף, מבולבל, מסוחרר, יש לך קשיי נשימה, אתה מרגיש אתה עלול אם נטלת יותר מדי ריווטריל 
   .חלש או מחוסר הכרה

  אם אינך בטוח. שהרופא הורה לך, ובדוק עם הרופא או הרוקח בדיוק כפי ריווטרילהשתמש תמיד ב
עות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת אם נטלת מנת יתר או אם בט

   התרופה איתך.
  

אין להפסיק הטיפול בתרופה  גם אם חל שיפור במצב בריאותך,. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא
  .ללא התייעצות עם הרופא

  
הפסקה פתאומית של  תי.הדרגם להנחיית הרופא ובאופן בהתאלהיעשות  הטיפול חייבתהורדת המינון או הפסקת 

בהדרגה  הרופא שלך יסביר לך כיצד עליך להפחית .תופעות בלתי רצויות, עלולה לגרום להופעת וטרילוריטיפול בה
  לגמרי. את המינון של ריווטריל עד אשר תוכל להפסיק את השימוש

 

שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק  בכל פעםאין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה 
  להם. 

  
  .אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח
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 ופעות לוואי:ת )4

עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת  ריווטרילכמו בכל תרופה, השימוש ב
אתה עלול להזדקק לטיפול רפואי באם תחווה חלק מתופעות . מאף אחת מהןתופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול 

  הלוואי.
  לרופא המטפל או לרוקח בהקדם האפשרי אם אתה חש ברע במהלך הטיפול בריווטריל.ספר 

 
  :הנך מרגיש אחד מהבאים אם או לפנות לחדר מיון של בית חולים הקרוב לביתך לרופאמיד יש לפנות 

 קשיים בנשימה 
 התרגשות פתאומייםו חרדה א 
 הזיות או אשליות 
 הפרעות שינה חמורות 

 אלו תופעות לוואי חמורות אשר עלולות להצריך טיפול רפואי דחוף. תופעות לוואי אלה הינן נדירות.
   

  הבאות : לוואיהתופעות ספר לרופא אם אתה מרגיש אחת מ
  
 נמנום, עייפות 
 סחרחורת, חוסר יציבות 
 חולשת שרירים 
 רעד 
 כרון, חוסר תשומת לב, בלבול, חוסר ריכוזיאובדן ז 
 כאב ראש, הרגשת חמרמורת (הנגאובר) בבוקר 
 (בליעת מילים) דיבור לא ברור 
 חלומות לא נעימים 
 דפיקות לב 
 הקאות 
  

  תופעות לוואי נוספות:
 ישנוניות 
 דכאון 
 סחרחורת 
 עצבנות 
 אטקסיה  
 ירידה ביכולת האינטלקטואלית 
 קואורדינציה לא תקינה 
 רפגם בדיבו 
 הפרעות בזיכרון 
 אי יציבות רגשית 
 (ליבידו) ירידה בדחף המיני 
 בלבול 
 זיהום בדרכי נשימה עליונות 
 סינוסיטיס 
 דלקת אף 
 שיעול 
 דלקת לוע 
 דלקת סימפונות 
 עצירות 
 ירידה בתיאבון 
 כאב בטן 
 עייפות 
 תגובה אלרגית 
 כאבי שרירים 
 שפעת 
 בהטלת שתן כיפותת 
 זיהום בדרכי השתן 
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 ראייה מטושטשת 
 כאבי וסת, דלקת בנרתיקנשים : 
 גברים: עיכוב בפליטת זרע, אין אונות 
  :קרסול בצקתי, , שריטות,חום, צמרמורתפציעה, בצקת,  ירידה במשקל, תאונה,עלייה במשקל, הגוף בכללותו 

 עורית (צלוליטיס), דלקת מקומית.-רגל בצקתית, בצקת סביב העיניים, חוסר נוחות, כאב, דלקת רקמה תת
  לחץ דם בעמידה-תתכאב בחזה,  לב:הפרעות 
  הרגשה של אי שליטה במתן שתן, שיכרות, מערכת העצבים המרכזית והפריפרית: מיגרנה, נימול, הפרעות

עור צורב, נפילות, מלאות ראש, צרידות, היפראקטיביות, איבוד תחושה, לשון עבה, רעד, שיתוק חלקי, 
 עוויתות.

  צרבת,לקת במערכת העיכול, קלקול קיבה, כאב שיניים, נפיחנות, מערכת העיכול: אי נוחות בטנית, דהפרעות 
 טחוריםקשיי עיכול, הפרעות בשיניים, תנועות מעיים תכופות, כאב באגן,  רוק מוגבר,

  דלקת אוזניים, כאבי אוזניים, מחלת יםורטיגו, שמיעה ואוזניים: הפרעות 
 הפרעות קצב לב: דפיקות לב 
  שיגדוןמטבוליזם ותזונה: צמא, הפרעות 
  נקע, כאב ברגל, כאב בעורף, עוויתות בשרירים, עוויתות שבר טראומטי, שלד: כאב גב, -מערכת שרירהפרעות

ברגל, כאב בקרסול, כאב בכתף, דלקת גיד, כאב במפרק, היפרטוניה, כאב בגב תחתון (לומבאגו), כאב בכפות 
 כאב בברך, ברך נפוחההרגליים, כאב בלסת, 

  מום עורימערכת הדם: דיהפרעות 
  :איבוד הדחף המיני , חלומות מוגזמים, דפרסונליזציהחרדה,  ביטול עכבות,נדודי שינה, הפרעות פסיכיאטריות

הפרעה בקשב, (ליבידו), הגברת תיאבון, עלייה בדחף המיני (ליבידו), ירידה בתגובות, תוקפנות, אדישות, 
 חשבות אובדניות, פיהוקיםמ הפרעה בשינה, רעב חריג, אשליות, סיוטים,זעם, התרגשות, 

  מערכת רבייה נשית: כאב בשדיים, אי סדירות בווסתהפרעות 
  ירידה בפליטת זרע מערכת רבייה גברית: הפרעות 
  הפרעות במנגנוני עמידות: זיהום פטרייתי, זיהום נגיפי, זיהום סטרפטוקוק, זיהום הרפס סימפלקס, זיהום

 מונונוקלאזיס, קנדידיאזיס
  שימה: התעטשות ביתר, התקף אסטמה, קוצר נשימה, דימום מהאף, דלקת ריאות, דלקת מערכת הנהפרעות

 צדר (פלאוריטיס)
  תגובה מוגלתית, גרד, יובש עור, מגע דרמטיטיס, הסמקה, התקרחות, : התפרצות אקנה, ונספחים עורהפרעות

 כוויות בעור, הפרעות בעור
  חושים: איבוד טעםהפרעות 
  תפקוד אי שליטה במתן שתן, דלקת שלפוחית השתן, השתנת יתר, מתן שתן, כאב במערכת השתן: הפרעות

 דימום במערכת השתן, שינוי צבע השתןאצירת שתן, לקוי של השלפוחית, 
  תרומבופלביטיסכלי דם: רגל עם דלקת וריד פקקתית (הפרעות( 
  ,פגם בשדה הראייה, יובש עין עוויתות בעין, שעורה,ראייה כפולה, הפרעות ראייה: גירוי בעין, הפרעות בראייה 
  

בעלון,  צוינהאם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא אם הופיעה תופעת לוואי, 
  .או הרוקח עליך להתייעץ עם הרופא

  
  דיווח על תופעות לוואי

ל תופעות לוואי עקב טיפול קישור "דיווח עניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על ה
המפנה לטופס המקוון לדיווח על  )www.health.gov.il(שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות תרופתי" 

  או ע"י כניסה לקישור:, תופעות לוואי

http://sideeffects.health.gov.il  
  
  .   איך לאחסן את התרופה?5
של ילדים ו/או  וטווח ראייתם נע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידםמ

  .תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא
  

וגה . תאריך התפוהבקבוק המופיע על גבי האריזה) exp. dateאין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (
   .מתייחס ליום האחרון של אותו חודש

  
 תנאי אחסון:

  בטמפרטורה העולה על אין לאחסןc025.יש לאחסן את הבקבוק כשהוא ניצב ישר .  
 מיום פתיחתה.  ימים 120 ניתן להשתמש בתרופה עד 
 .בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה  
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 שה בה שימוש. אין להשליך את התרופה לפח האשפה הביתי או השלך באופן מתאים כל תרופה שלא נע
למי הביוב. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין לך בהן יותר צורך. צעדים אלו יעזרו להגן על 

 הסביבה.
  

  מידע נוסף.  6
  :התרופה מכילה גם ,הפעיל מרכיבהנוסף על 

Peach flavor, Saccharin sodium, Brilliant Blue FCF, Acetic acid glacial, Propylene glycol. 
  

. כטיפות צלולות בצבע כחול המיועדות לבליעהמשווקת  ריווטרילהתרופה  כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
 . ריווטרילשל טיפות  מ"ל 10 ובואחד  כל אריזה מכילה בקבוק

  

 .4524079 הוד השרון, 6391 .ת.ד ,רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ :בעל הרישום וכתובתו
 ,F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel :שם היצרן וכתובתו

Switzerland  
  61-31-21476-000 : בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות רישום התרופה פרמס

  ועדת לבני שני המינים.לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מי
  בהתאם להנחיות משרד הבריאות 2021נערך במאי 

  
  


