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.זו תרופה ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.רוקח או רופא, שלך הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 שלהם הסימפטומים אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. עבורך נרשמה זו תרופה-
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משמש הוא ולמהN DUOVIR  זה מה
NDUOVIR  נטילת לפני
NDUOVIR  את לקחת כיצד

אפשריות לוואי תופעות

NDUOVIR  את לאחסן כיצד
נוסף מידע

משמש הוא ולמהN DUOVIR  זה מה1.

)HIV(.האנושי החיסוני הכשל בנגיף בזיהום לטיפול משמשים  אלה)NNRTIs, nevirapine(. 
הן אלו תרופות.  ונוויראפיןNRTIs, lamivudine( ו )zidovudine-לא-נוקלאוזידים טראנסקריפטאז  ומעכבי
: הבאות הקבוצות לשתי המשתייכות, אנטי-רטרו-ויראליות בשם גם הידועות, אנטי-ויראליות תרופות
NDUOVIR  מכילlamivudine, zidovudine  לנוקלאוזידים אנלוגים

 בשמירה חשוב תפקיד הממלאים לבנים דם תאי של סוג הםN-DUOVIR  המטופלים בין משתנה.
 על ושומר בגופך.CD4  תאיCD4  ב לטיפול התגובה. בזיהומים להילחם לעזור כדי בריאה חיסון מערכת על

 הרופא ידי על רק יתבצעN. DUOVIR  ה כמות את מפחיתHIV- תאי ספירת את מגביר גם זה. נמוכה רמה
 המומלץ לזה זההN-DUOVIR  הבודדות התרכובות בשלושת יציב אתה כי הוכח כאשר, שלך הרופא או

 מרכיב כל של המינון. יחד בהן להשתמש שניתן אוN-DUOVIR  ב טיפול. בנפרד בשימוש התרופות עבור
 בשלוש להשתמש ניתןN-DUOVIR  ב בזיהום משולב לטיפול אחרות תרופות עם בנפרדHIV- ב פעיל

NDUOVIR  ב בזיהום לטיפול אנטי-רטרו-ויראלי משולב כטיפול משמש .HIV-ב הכלולות התרופות

 זהירות באמצעי לנקוט להמשיך עליך, לכן. דם העברת ידי על או מיני מגע ידי על לאחרים.
N  זיהום להעברת הסיכון את כמבטל הוכח לאHIV  לאחרים הנגיף ממתן להימנע כדי מתאימים
-DUOVIRב טיפול. נגוע אדם עם מיני מגע או דם עם מגע ידי על המתפשטת מחלה היא -HIVשלך .

NDUOVIR  ה לזיהום תרופה מהווה אינו אך, מצבך את לשפר עשויHIV- ב זיהום

NDUOVIR  נטילת לפני2.

N:DUOVIR  ליטול אין
 האחרים מהמרכיבים אחד לכל או נביראפין, זידובודין, ללימוודין) אלרגית( יתר רגישות לך יש אם-

N,(DUOVIR  מכיל מה6,  סעיף ראה(N DUOVIR  של
( מאוד נמוכה לבנים דם תאי ספירת או) חמורה אנמיה( מאוד נמוכה אדומים דם תאי ספירת לך יש אם-

).נויטרופניה
,הכבד בתפקודי ניכרים שינויים או קבועה כבד מחלת לך יש אם-

 לאורך. המקומיתDRA  באחריות זה. העולמי הבריאות ארגון ידי על מראש מאושרים אינם מסחריים שמות*
WHOPARבלבד כדוגמה ניתן הקנייני השם זה.

TITLE - LAMIVUDINE + ZIDOVUDINE + NEVIRAPINE /LAZID-N 
MEDICATION PATIENT INFORMATIONI IN HEBREW

Source : Stanford University

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-zidovudine-nevirapine-lazid-n-online
https://hivdb.stanford.edu/pages/linksPages/NVP_3TC_AZT_GenericCombination.pdf
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 בתכשירים הטיפול במהלך כבד פציעת או בעור חמורה פריחה, בכבד דלקת בעבר חווית אם-
.נוויראפין המכילים

perforatum  וורט ון'ג סנט או ריפמפיצין המכילים מוצרים ליטול אסורN DUOVIR  הנוטלים לחולים-
)Hypericum (מ למנוע עלול שהדבר מכיוון N- DUOVIRכהלכה לפעול.

N:DUOVIR  עם במיוחד היזהר
:שלך לרופא או לרופא לספר צריך הייתN- ,DUOVIR ב השימוש לפני

-
-

 אם), הפטיטיס כגון( כבד ממחלת סבלת עדיין או סבלת פעם אי אם
.כליות ממחלת פעם אי סבלת או סובל אתה

 קשורים לא שהם חושב אתה כאשר גם שלך הסימפטומים כל על ידעו שלך הרופא או שהרופא חשוב
 או/וlamivudine, zidovudine  לרשום להחליט עשויים שלך הרופא או הרופא-HIV. ב לזיהום

nevirapineבמקום נפרדות כתרופות  N.DUOVIR
כבד מחלת

 על מקרוב אחריך יעקוב שלך הרופאN- DUOVIR ב הטיפול של הראשונים השבועות12  עד10  במהלך
.חמורות כבד ופציעות חיים ומסכנות חמורות עור תגובות של התרחשות

 שלך הכבד תפקוד אחר יעקוב שלך הרופא, הכבד בתפקודי לשינויים לגרום עלולN- DUOVIR ש מכיוון
 כרונית הפטיטיס עם חוליםN- .DUOVIR ב הטיפול במהלך קבועים ובמרווחים לפני דם בדיקות ידי על
Bאו  Cשעלולות חמורות לוואי תופעות מוגבר בסיכון נמצאים אנטי-רטרו-ויראליות בתרופות ומטופלים 

.הכבד בתפקודי לשליטה נוספות דם בדיקות לדרוש ועשויות בכבד קטלניות להיות

:קטלני להיות שעלול חמור כבד לנזק יותר גבוה בסיכון נמצא אתה
,מוגברות כבד תפקודי בדיקות לך יש כבר אם-
C, אוB  בהפטיטיס משותף זיהום לך יש אם-
.נקבה את אם-

.יותר מקרוב אחריך יעקוב שלך הרופא, עליך חל הללו הסיכון מגורמי אחד אם
nevirapine. המכיל מוצר כל עם הטיפול בתחילת יותר גבוההCD4  תאי ספירת לך יש אם-

-250 מ גדולהCD4  תאי ספירת עם בנשיםnevirapine  המכיל מוצר כל עם טיפול להתחיל אין
 על עולה התועלת אם אלא, 3מ"מ/תאים-400 מ גדולהCD4  תאי ספירת עם בגברים או3מ"מ/תאים

.הסיכון

( צהבת, בחילות, תיאבון אובדן כגון, בכבד פגיעה על המצביעים קליניים תסמינים מפתח אתה אם
 להפסיק עליך, העליונה הימנית בבטן ורגישות כאב, דהויה צואה, כהה שתן), העין ולבן העור של הצהבה
.לרופא מיד לפנות ועליוN DUOVIR  לקחת

 הרופא או מהרופא הנחיות ללא הטיפול את להפסיק אין, כרוניתB  הפטיטיס כבד דלקת לך יש אם
 לך יש אם יותר חמורה להיות עלולה זו הישנות. שלך הפטיטיס של הישנות שתהיה ייתכן שכן, שלך

.חמורה כבד מחלת
בדם הפרעות

/נויטרופניה( לבנים דם תאי של נמוכה ספירה וכן) אנמיה( אדומים דם תאי של נמוכה וספירה מאחר
 האם לבדוק כדי סדירות דם בדיקות יתבצעוN- ,DUOVIR ב טיפול עקב להופיע עלולה) לויקופניה

.בעיה קיימת
עור תגובות

, אלרגיות ותגובות עור לתגובות לגרום עלולN DUOVIR  מיד שלך הרופא עם קשר ליצור ועליך מיד.
 עשויות כאלה תגובות. הרוגים על דווח. חיים ומסכנות חמורות להיות עלולות ביותר הגרוע שבמקרה

עיניים דלקת, בפה פצעים, שלפוחיות, חום כגון אחרות לוואי בתופעות המלווה פריחה של בצורה להופיע
), גרנולוציטופניה( לבנים דם בתאי הפחתה, מפרקים או שרירים כאבי, כללית נפיחות, בפנים נפיחות,

 כל או חמורה פריחה חווה אתה אם. בכליות או בכבד חמורות בעיות או. מחלה של כלליות תחושות
NDUOVIR  נטילת את להפסיק עליך, יתר רגישות תגובת של אחרות לוואי לתופעות הקשורה פריחה
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 את שוב תיקח אל לעולםN ,DUOVIR  נטילת בזמן חמורות אלרגיות או עור, כבד תגובות מפתח אתה אם
N DUOVIRהמכיל אחר מוצר כל או  nevirapineשלך הרופא או הרופא את לשאול מבלי.

לקטית חמצת
 תופעת לקבל יותר גבוה בסיכון להיות עלולים כבד מחלת עם וחולים, משקל עודף יש אם במיוחד, נקבות
 חמצת מתרחשת אם. בגוף חלב חומצת של הצטברות, לקטית חמצת הנקראת חמורה אך נדירה לוואי

 לא ותסמינים נמנום, עמוקה מהירה נשימה. טיפול חודשי מספר לאחר כלל בדרך מתפתחת היא, לקטית
 בזמן3).  סעיף ראה( זה מצב התפתחות על להצביע עשויים, בטן וכאבי הקאות, בחילות כגון ספציפיים

 לפתח עלול שאתה סימן כל עבור אחריך יעקוב שלך הרופא או הרופאN- DUOVIR ב מטופל שאתה
.לקטית חמצת

החיסון מערכת של מחדש הפעלה תסמונת

 סימנים, אופורטוניסטיים זיהומים של והיסטוריה) איידס(HIV  של מתקדם זיהום עם מהחולים בחלק
 מאמיניםHIV.  נגד הטיפול תחילת לאחר קצר זמן להופיע עשויים קודמים מזיהומים דלקת של ותסמינים

 שאולי בזיהומים להילחם לגוף שמאפשר מה, הגוף של החיסונית בתגובה משיפור נובעים אלו שתסמינים
 או הרופא את ליידע יש, זיהום של כלשהם בתסמינים מבחין אתה אם. ברורים תסמינים ללא קיימים היו

.מיד שלך הרופא
בעצמות בעיות

 הנקראת עצם מחלת לפתח עלולים משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול הנוטלים מהחולים חלק
 כאשר למשל, יותר גבוה להיות עשוי זו מחלה לפתח שלך הסיכון). העצם רקמת של מוות( אוסטאונקרוזיס

.קבוע באופן אלכוהול שותה אתה כאשר או חמור באופן נפגעת שלך החיסונית המערכת
 דווח, בתנועה וקושי) והכתף הברך, הירך של במיוחד( וכאבים כאבים, מפרקים בנוקשות מבחין אתה אם

.לרופא או לרופא

ב לזיהום תרופה אינה היא אך, במצבך לשלוט עוזרת זו תרופה. יום כלN DUOVIR  ליטול עליך יהיה
.HIV-למחלת הקשורות אחרות ומחלות אחרים זיהומים לפתח להמשיך עלול אתה  HIV)זיהומים למשל 

 או הרופא עם שוטף קשר על לשמור עליך. מונע ולעיתים ספציפי טיפול ידרשו אלו). אופורטוניסטיים
.שלך הרופא או הרופא עם תחילה לדבר מבלי שלך התרופה את ליטול תפסיק אל. שלך הרופא

אחרות תרופות נטילת

 תרופות כולל, אחרות תרופות לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לרוקח או לרופא, לרופא ספר אנא
 על להשפיע עשויN DUOVIR  אוN ,DUOVIR  של הפעולה על להשפיע עשויים אלה. מרשם ללא שהושגו

.פעולתם
rifampicin. עםN DUOVIR  ליטול אסור

.וורט ון'ג סנט המכילים צמחיים תכשירים עםN DUOVIR  ליטול אין
:הבאים התכשירים עםN DUOVIR  ליטול אין

 מעכבי  מספר(למשלrtv, fosamprenavir, indinavir(, ribavirin )/rtv, atazanavir tipranavir/אנטי-ויראליות תרופות,)
- ,stavudine, emtricitabine, efavirenz פרוטאז

-( ketoconazole, itraconazole פטרייתיות אנטי,)
).שתן חומצת להורדת חומר( פרובנציד-
 על להשפיע או הלוואי תופעות כל את להחמיר ועלול הבאות התרופות עם אינטראקציה לקיים גם עשוי:

NDUOVIR  מהתרופות אחד כל של היעילות
 מניעה אמצעי כגון אלטרנטיבי מניעה באמצעי להשתמש עליך, לכן"). הגלולה(" הפה דרך מניעה אמצעי-

N.DUOVIR  נוטל אתה אם), קונדומים למשל( מחסום
),פטריות נגד תרופה( פלוקונאזול-
),אנטיביוטיקה( ריפאבוטין, קלריתרמיצין-
),אנטימלריה( אטובוקון, הלופנטרין, לומפנטרין, כינין, ארטסונאט/אמודיאקווין, ארטמיסינינים-

),פרכוסים נוגדי( ולפרואית חומצה, פניטואין-
),כתמים קרישי למניעת תרופה( וורפרין-
).סרטן נגד תרופה( דוקסורוביצין-
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 ליטול ניתן ושתייה אוכל עםN DUOVIR  נטילת
N DUOVIRאוכל בלי או עם.

והנקה הריון

 שלך הבריאות שירותי לספק או לרופא לפנות עליך, להריון להיכנס מתכננת או, להריון נכנסת את אם
.ולילדך לך שלך האנטי-רטרו-ויראלי הטיפול של הפוטנציאליים ובסיכונים ביתרונות לדון כדי

 לעקוב כדי קבועים ביקורים לבקש עשויים שלך הרופא או הרופא, ההיריון במהלךN DUOVIR  נטלת אם
.אחרות אבחון ובדיקות דם בדיקות לכלול עשויים כאלה ביקורים. ילדך התפתחות אחר

 המופחת בסיכון היתרון, ההיריון במהלך ונוקלאוטידים לנוקלאוזיד אנלוגים נטלו שאמהותיהם בילדים
.לוואי מתופעות לסבול מהסיכון יותר גדול-HIV ב להידבק

 ייתכן. והיתרונות הסיכונים לגבי עצות שלך הרופא או מהרופא לבקש עליך, תינוקך את להניק ברצונך אם
 את להניק לא-HIV ב שנגועות לנשים מומלץ כלל בדרך. בתרופות בילד או/ו באם בטיפול צורך שיהיה

.האם חלב דרך-HIV ב להידבק עלול שהתינוק האפשרות בגלל תינוקותיהן

במכונות ושימוש נהיגה

 לנהוג ביכולתך לפגוע שעלולות, ראש כאב או נמנום כגון לוואי לתופעות לגרום עלול.
NDUOVIR  במכונות ולהשתמש

NDUOVIR  את לקחת כיצד3.

 הרופא עם לבדוק צריך אתה. לך אמרו שלך הרופא או שהרופא כפי בדיוקN DUOVIR  את תמיד קח
.בטוח לא אתה אם רוקח או בריאות שירותי ספק, שלך

 אחת טבליה הוא יותר או ג"ק25  של גוף משקל עם וילדים למבוגריםN DUOVIR  של המומלץ המינון
.ביום פעמיים

:ילְדִָים
N  מתאימות מינון הפחתת לבצע ניתן שלא מכיוון, ג"ק-25 מ פחות השוקלים לילדים מיועד אינו.

DUOVIR

:מינון התאמות
 צורך יש אם או בכליות בעיות לך יש אם למשלN ,DUOVIR  של שלך המינון את להפחית צורך יש אם

 להשתנות עשויה שלך התרופה אזיN ,DUOVIR  של הפעילים מהחומרים באחד טיפול בהפסקת
 כמוסות/כטבליות זמינים אשר-nevirapine, וlamivudine, zidovudine  של נפרדים לתכשירים

.פומי לשימוש נוזליות ופורמולציות
.אוכל בלי או עם הטבליות את ליטול ניתן

צריך שאתה ממהN DUOVIR  יותר לוקח אתה אם

 לפנות עליך, זאת עם. מיידית סכנה אין, חלק בלע בטעות מישהו אם או טבליות מדי יותר נטלת אם
 ייעוץ לקבלת החולים בית של ביותר הקרובה המיון למחלקת או בריאות שירותי לספק, שלך לרופא

.נוסף

NDUOVIR  את לקחת שכחת אם
 את קח. האפשרי בהקדם שהוחמצה המנה את קח, שעות6  בתוך והבחנת מנה בטעות החמצת אם

 כאשר שלך הרגילה המנה את קח פשוט אז, יותר מאוחר מבחין אתה אם. כמתוכנן הבאה הרגילה המנה
.שנשכחו בודדות מנות על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. הבא מגיע

8 מתוך5  עמוד



Ltd.(, HA365, )Cipla150/300/200  סרט מצופות טבליות ג"מ
/Nevirapine/ZidovudineLamivudine

2009 ספטמבר3WHOPAR  חלק
2011 מאי: עודכן6  סעיף

NDUOVIR  ליטול תפסיק אם
 אתה. ברציפות אותה ליטול תצטרך כלל בדרך, מצבך את מרפאה ואינה שולטת שלך שהתרופה מכיוון

.זאת לעשות לך אמרו שלך הרופא או הרופא כן אם אלא הטיפול את להפסיק צריך לא

.רוקח או רופא או שלך הרופא את שאל, זה במוצר השימוש לגבי נוספות שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

 מטפלים כאשר. אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולN DUOVIR , התרופות כל כמו
 אלו לביןN ,DUOVIR  ידי על הנגרמות רצויות לא תופעות בין להבדיל ניתן תמיד לא-HIV, ב בזיהום

 חשוב, זו מסיבה-HIV. ה מחלת ידי ועל, זמנית בו לקחת עשוי שאתה אחרת תרופה כל ידי על הנגרמות
.בבריאותך שינוי כל על שלך הרופא או הרופא את ליידע

 כבד ופציעות חיים ומסכנות חמורות עוריות תגובות הןN DUOVIR  של העיקריות הלוואי תופעות
 זוהי לכןN- .DUOVIR ב הטיפול של הראשונים השבועות12  עד-10 ב בעיקר מתרחשים אלה. חמורות
N.(DUOVIR  עם במיוחד היזהר" ראה( צמוד מעקב הדורשת חשובה תקופה

, בחילות, ראש כאבי, עייפות הן) שטופלו חולים100  מכל-1 מ יותר( שדווחו לוואי תופעותכלל בדרךהכי
 כאבי, מסוימים כבד באנזימי עלייה), מגרדת או מורמת, אדומה( פריחה, חום, שלשולים, בטן כאבי, הקאות
, שינה קשיי, עייפות, אף תסמיני, שיעול, סחרחורת, אחרות שרירים הפרעות ו שרירים כאבי, פרקים
 אם). נמוכה לבנים דם תאי ספירת( ונויטרופניה) נמוכה אדומים דם תאי ספירת( אנמיה, שיער נשירת
 והפחתה, נשימה קוצר או עייפות של תסמינים לך שיש ייתכן, מצטמצם האדומים הדם תאי מספר

.לזיהומים יותר נוטה להיות לך לגרום עלולה שלך הלבנים הדם תאי בספירת

 כאבים, נשימה קוצר, גזים): שטופלו חולים100  מתוך-1 ל1000  מכל1  בין(נדִָירהן הבאות הלוואי תופעות
 עשוי אתה, נמוכה טסיות ספירת לך יש אם). דם לקרישת חשובים דם תאי( הדם בטסיות וירידה כלליים
.יותר רבה בקלות חוט שאתה להבחין

, הפה בתוך כתמים בצבע שינויים על) שטופלו חולים1000  מתוך-1 ל10,000  מכל1  בין( דיווחיםנדִָיריש
 כאבים, צרבת, טהורים אדומים תאים של אפלזיה הנקראת דם הפרעת, והעור הציפורניים בצבע שינויים

 בכבד הפרעות, השריר רקמת פירוק ), קרדיומיופתיה הנקראת לב שריר מחלת על שמצביעה ייתכן( בחזה
 מתן, נמנום, שפעת תחושת, הזעה, בלבלב דלקת), הפטיטיס( בכבד דלקת, שומני כבד, מוגדל כבד כגון
 שינויי, תיאבון אובדן, צמרמורות, בחזה כאבים, גברים בחולים חזה הגדלת, יותר גבוהה בתדירות שתן
 חלב חומצת של הצטברות, חרדה ותחושת דיכאון, להתרכז יכולת חוסר, עוויתות, בגפיים עקצוץ, טעם
N.(DUOVIR  הנטילה לפני2,  סעיף ראה( לקטית חמצת בשם הידועה בגוף

.אפלסטית אנמיה הנקראת דם הפרעת על דווח) שטופלו חולים10,000  מתוך-1 מ בפחות(נדירות לעיתים

:ידוע לאתדירות
 ראה( וסוכרת לאינסולין עמידות, בדם סוכר לעליית לגרום גם עלול משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול
N.(DUOVIR  נטילת לפני2,  סעיף
 אלה. השומן בפיזור שינויים עקב הגוף במבנה לשינויים לגרום עלול משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול

, אחרים פנימיים ובאיברים) בטן( בבטן מוגבר שומן, והפנים הידיים, מהרגליים שומן אובדן לכלול עשויים
 של הטווח ארוכות הבריאותיות וההשפעות הגורם'). תאו גבנון(' בעורף שומניים וגושים חזה הגדלת
.זה בשלב ידועים אינם אלה מצבים
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 סימנים, אופורטוניסטי זיהום של והיסטוריה) איידס(-HIV ב מתקדם זיהום עם מהחולים בחלק
" ראה(HIV  נגד הטיפול תחילת לאחר קצר זמן להופיע עשויים קודמים מזיהומים דלקת של ותסמינים

N.("DUOVIR  עם במיוחד היזהר
 הנקראת עצם מחלת לפתח עלולים משולב אנטי-רטרו-ויראלי טיפול הנוטלים מהחולים חלק

 של סימנים). לעצם הדם אספקת מאיבוד הנגרם העצם רקמת של מוות( אוסטאונקרוזיס
 וקושי) והכתף הברך, הירך של במיוחד( וכאבים כאבים, מפרקים נוקשות הם אוסטאונקרוזיס

N.("DUOVIR  עם במיוחד היזהר" ראה( בתנועה

זה בעלון מופיעות שאינן כלשהן לוואי בתופעות מבחין אתה אם או, מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם
.האפשרי בהקדם לרוקח או לרופא או לרופא ספר אנא,

NDUOVIR  את לאחסן כיצד5.

.ילדים של ומראייתם ידם מהישג הרחק

.צלזיוס מעלות30  מעל לאחסן אין

 תאריך. התווית על המצוין התפוגה תאריך לאחרN- DUOVIR ב להשתמש אין
.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה

 שאינן מתרופות להיפטר כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים מי דרך תרופות להשליך אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. עוד נחוצות

נוסף מידע6.

NDUOVIR  מכיל מה
.ונוויראפיןlamivudine, zidovudine  הם הפעילים החומרים

 מגנזיום, פובידון, תירס עמילן, נתרן עמילן גליקולאט, מיקרו-גבישית תאית הם האחרים המרכיבים
PEG).-6000 ו דו-חמצני טיטניום(Hypromellose,  לבן04F58804 Opadry , סטארט

האריזה ותכולתN DUOVIR  נראה איך

.השני בצד ופשוטות אחד בצד"LZN"  עם מוטבעות, קמור דו סרט מצופות, לבנה קפסולה בצורת טבליות

.הטבליות את לחלק אין

.טבליות-60 ו30  שלHDPE  בבקבוק זמינות טבליות
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יצַרןָוספק

LimitedCipla
מומבאי מרכז

400,008  מומבאי
הֹודּו

22,23082891 +91 : טלפון
23095521

 דואר23070939 9122-23070013, : פקס
exports@cipla.com: אלקטרוני

Cipla גואה מ"בע
Goa 722 403 Goa –

Estate, Verna, Salcete
Industrial Verna VII &

III, IVUnit
הֹודּו

מס2782582 832 +91 2782581 /832 +91  טלפון
8322782805 +91 : פקס'

ciplagoa@cipla.com:אימייל

 חלקה מ"בע כימיות תעשיות איכות
,לוזירה התעשייה פארק1-7,

אוגנדה, קמפלה34871, ' מס. ד.ת

.לספק פנה אנא, זה תכשיר על מידע לכל

 סעיף2009.  ספטמבר ב לאחרונה אושר זה עלון
2011. במאי עודכן6

prequal/ /(WHO): העולמי הבריאות ארגון של האינטרנט באתר זמין זו תרופה על מפורט מידע
http://www.who.int . 
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