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LiposomalAmBisome

B ליפוזומלי אמפוטריצין

.עבורך חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון זו תרופה מתן לפני הזה העלון כל את בעיון קרא

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור-
.שלך הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם-
 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם-

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות

זה בעלון יש מה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

משמש הוא ולמהAmBisome  זה מה
AmBisome לך שנותנים לפני לדעת צריך שאתה מה
AmBisome- ב להשתמש כיצד

אפשריות לוואי תופעות

AmBisome את לאחסן כיצד
נוסף ומידע החבילה תוכן

משמשת היא ולמהAmBisome  מהי1.

B.amphotericin  הואAmBisome - ב הפעיל החומרAmBisome פטרייתית אנטי אנטיביוטיקה היא.

.אחות או רופא ידי על חולים בבית) טפטוף( וריד לתוךAmBisome כעירוי ניתן

AmBisome פטריות ידי על הנגרמים חמורים בזיהומים לטיפול משמש:

.בגוף עמוקים איברים יותר או אחד של פטרייתיים זיהומים-

 היא נויטרופניה. ונויטרופניה טמפרטורה עלייתא עם בחוליםפטרייתיים לזיהומים חשד-
. בזיהומים במלחמה חשובים אלה. נויטרופילים הנקראים לבנים דם תאי של מופחת מספר

.בסרטן טיפולים של לוואי תופעת להיות יכולה נויטרופניה

 סביר. וירוסים או מחיידקים נובע אינו שלך שהחום יבדוק שלך הרופאAmBisome  מתן לפני
 לנבוע עשוי הטיפול למרות הנמשך חום. יותר או אחת אנטיביוטיקה קיבלת שכבר להניח
.הנוכחיות בבדיקות זאת לאשר קשה, זאת עם. פטרייתי מזיהום

.טפיל ידי על הנגרמת מחלה, קרביים לישמניאזיס-

AmBisome לך שנותנים לפני לדעת צריך שאתה מה2.

שלך הראשון הטיפול לפני
 הם מכן לאחרAmBisome.  של קטנה כמות לך לתת עשוי שלך הרופא שלך הראשון הטיפול לפני

.המלאה המנה של עירוי המשך לפני, אלרגית תגובה לך יש אם לראות כדי דקות-30 כ ימתינו
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AmBisome לך ייתן לא שלך הרופא
 של האחרים מהמרכיבים אחד לכל אוB  לאמפוטריצין) יתר רגישות(אלרגי אתה אם-

.AmBisomeלך שיתנו ייתכןחיים מסכן מצבךאם, זאת לעומת  AmBisomeשלך הרופא אם 
.לך לעזור יכולהAmBisome  שרק מאמין

AmBisome. - ל)אנפילקטאידי או אנפילקטי( חמורה אלרגית תגובה בעבר חווית אם-
, מחלה, גירוד, הסמקה: כוללים כאלה חיים ומסכנות מיידיות אלרגיות תגובות של תסמינים
 לקשיי לגרום כדי מספיק קרובות לעתים, הנשימה ודרכי הלשון, הפה, הפנים של נפיחות
.נשימה

זהירות ואמצעי אזהרות
AmBisome עם מיוחד טיפול ייקח שלך הרופא

העירוי את יפסיק שלך הרופא קורה זה אם.חמורה) אנפילקטית( אלרגית תגובה לך יש אם-
.

 להאט עשוי שלך הרופא, קורה זה אם. לעירוי הקשורות אחרות תגובות מקבל אתה אם-
 עשוי שלך הרופא). כשעתיים( יותר ארוך זמן לאורךAmBisome  שתקבל כך, העירוי את
( דיפנהידרמין כגון, לעירוי הקשורות בתגובות טיפול או למניעה תרופות לך לתת גם

 דלקתית אנטי תרופה( הידרוקורטיזון או/ו) בכאב להקלה( פטידין, אקמול), אנטיהיסטמין
).החיסון מערכת של התגובה הפחתת ידי על הפועלת

ee אחרות תרופות נטילת,ש, לכליות לנזק לגרום שעלולות אחרות תרופות נוטל אתה אם-
. קבועות דם דגימות ייקחו שלך האחות או הרופא. לכליה נזק לגרום עלולAmBisome . ימין
 אלקטרוליטים ורמות), הכליות תפקוד את המשקף בדם כימי חומר( קריאטינין לבדוק כדי זאת

 חשוב זה. בכליות בעיות לך יש אם חריגים להיות יכולים אלו שני). ומגנזיום אשלגן במיוחד(
 גם ייבדקו הדם דגימות. לכליה נזק לגרום שעלולות אחרות תרופות נוטל אתה אם במיוחד
.דם וטסיות חדשים דם תאי לייצר שלך הגוף ויכולת, שלך בכבד שינויים לאיתור

, קורה זה אם. אחרים חשובים שינויים או,הכליות בתפקוד שינוי מראות דם בדיקות אם-
.הטיפול את להפסיק אוAmBisome  של יותר נמוך מינון לך לתת עשוי שלך הרופא

 עשוי שלך הרופא, קורה זה אם. נמוכות שלך האשלגן שרמות מראות דם בדיקות אם-
AmBisome.- ב מטופל שאתה בזמן לנטילת אשלגן תוסף לך לרשום

 נותנים אם לקרות יכולות בריאות וחמורות פתאומיות בעיות. לבנים דם תאי עירוי לך יש אם-
 ימליץ שלך הרופא. לאחריו קצר זמן או לבנים דם תאי עירוי במהלךAmBisome  עירוי לך

, ריאות לבעיות הסיכון את יקטין זה. האפשר ככל ארוך זמן לפרק העירויים בין להפריד
.במעקב יהיו שלך והריאות

 להתחיל עשוי שלך הרופא. דיאליזה עובר ואתה כליות ספיקת אי לך היה אם-
.ההליך סיום לאחרAmBisome  בטיפול

 לך יש אם שלך לרופא ספר. בקבוקון בכל) סוכר( סוכרוז ג"מ-900 כ מכיל.סוכרת לך יש אם-
AmBisome . סוכרת

ואמביסום אחרות תרופות

 ומוצרי תרופות כולל זה. לאחרונה נטלת או אחרות תרופות נוטל אתה אםשלך לרופא ספר
.מרשם ללא שקנית צמחים

:לכליות לנזק לגרום שעלולות תרופות

 ציקלוספורין כגון), חיסוניים מדכאים(החיסון מערכת את המדכאות תרופות-
.וטקרולימוס

 ניומיצין, גנטמיצין כולל(אמינוגליקוזידיםלו שקוראיםמסויימת אנטיביוטיקה-
.פולימיקסיניםו) וסטרפטומיצין



 איידס עם אנשים אצל ריאות בדלקת לטיפול המשמשת תרופהפנטמידין-
.ולישמניאזיס

 נזק כל להחמיר עלולה..הללו מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
 או הרופא, הללו מהתרופות אחת כל נוטל אתה אם. התרופה ידי על שנגרם לכליות
AmBisome שלך הכליות את לבדוק כדי קבועות דם דגימות ייקחו שלך האחות

-

:שלך האשלגן רמות את להוריד שעשויות תרופות

 המערכת של התגובה הפחתת ידי על הפועלות דלקתיות אנטי תרופות,קורטיקוסטרואידים•
.שלך החיסונית

שלך הגוף ידי על המיוצרים הקורטיקוסטרואידים בכמות לשליטה משמש.(קורטיקוטרופין-
 ,)ACTHללחץ בתגובה קורטיקוסטרואידים מייצר הגוף.

.פורוסמיד כולל זה. מייצר שלך שהגוף השתן כמות את שמגבירות תרופות,משתנים-

. לב ספיקת באי לטיפול ומשמשות הכפפות מצמח המיוצרות תרופות,גליקוזידים דיגיטליס-
AmBisomeהלב בקצב שינויים כגון, דיגיטליס של הלוואי תופעות את להחמיר עלולה.

 עשויהtubocurarine. AmBisome  כגון, ניתוח במהלך כלל בדרך משמששרירים מרפי-
.השרירים מרגיע אפקט את להגביר

:אחרות תרופות

 של הלוואי תופעות את להחמיר עלולהAmBisome . פלוציטוסין כמו,פטריות נגד תרופות-
.flucytosineלהופיע עשוי זה. חדשים דם תאי לייצר הגוף של ביכולת שינויים כולל זה 

.דם בבדיקות
וmethotrexate, doxorubicin, carmustine  כגון,לסרטן מסוימות תרופות-

.cyclophosphamide-עם תרופה של זה סוג נטילת  AmBisomeלנזק לגרום עלולה 
.נמוך דם ולחץ נשימה קשיי או צפצופים, לכליות

 לקרות יכולות בריאות וחמורות פתאומיות בעיות. ).לויקוציטים( לבנים דם תאי של עירויים-
 הרופא. לאחריו קצר זמן או לבנים דם תאי עירוי במהלךAmBisome  עירוי לך נותנים אם
 לבעיות הסיכון את יקטין זה. האפשר ככל ארוך זמן לפרק העירויים בין להפריד ימליץ שלך

.במעקב יהיו שלך והריאות ריאות

והנקה הריון

 לייעוץ שלך הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם
.התרופה נטילת לפני

 הסיכונים על עולים הטיפול של שהיתרונות חושב הוא אם רקAmBisome  ירשום שלך הרופא
.לתינוקך או נולד שטרם ולילד לך

 לנהוג אין במכונות ושימוש נהיגה
מכונות להפעיל או

 להשתמש או לנהוג יכולתך על להשפיע עשויותAmBisome  של האפשריות הלוואי מתופעות חלק
.אפשריות לוואי תופעות4, סעיף ראה, בבטחה במכונות

AmBisome סוכר מכיל

.בקבוקון בכל) סוכרוז( סוכר ג"מ-900 כ מכילAmBisome . סוכרת לך יש אם שלך לרופא ספר

AmBisome ניתן כיצד3.



( לוריד ניתן הוא. אחות או רופא ידי על תמיד לך ניתנתAmBisome  אחרת שיטה בשום.
AmBisome לתת אסור). טפטוף

 בתמיסה לדלל מכן ולאחר להזרקה סטריליים במיםAmBisome  את להמיס יש העירוי להכנת
.דקסטרוז המכילה
 או אחרים רפואיים מוצרים עם או) מלח( מלח תמיסות עםAmBisome  את לערבב אסור

.אלקטרוליטים

AmBisome אחרים אמפוטריצין מוצרי עם להחלפה ניתן אינו.

שלך הראשון הטיפול לפני
 מכן לאחרAmBisome.  של קטנה כמות לך לתת עשוי שלך הרופא שלך הראשון הטיפול לפני
 המנה של עירוי המשך לפני, אלרגית תגובה לך יש אם לראות כדי דקות-30 כ ימתינו הם

.המלאה

במבוגרים שימוש

.שלך הגוף במשקל תלוי יהיהAmBisome  של שלך המינון

:בגוף עמוקים איברים יותר או אחד של פטרייתיים זיהומים
 שלך הרופא. שבועות4  עד2  במשך יום כל, גוף משקל ג"לק ג"מ-1 ב כלל בדרך מתחיל הטיפול
.גוף משקל ג"לק ג"מ-3 ל עד מקבל שאתה הכמות את להגדיל להחליט עשוי

 משך. ליום גוף משקל ג"לק ג"מ5  כלל בדרך הוא ההתחלתי המינוןmucormycosis  עבור
.שלך הרופא ידי על אינדיבידואלי בסיס על ייקבע הטיפול

 המומלץ היומי המינון:ונויטרופניה מוגברת טמפרטורה עם בחולים פטרייתיים לזיהומים חשד
 ימים3  במשך תקין יהיה שלך שהחום עד לך תינתןAmBisome . ליום, גוף משקל ג"לק ג"מ3  הוא

.ברציפות ימים-42 מ יותרAmBisome  לתת אסור, זאת עם. ברציפות

:ויסצרלי לישמניאזיס
21  עד10  של תקופה במשך, גוף משקל ג"לק ג"מ-30 ל21  בין של כולל מינון לך שיינתן ייתכן
.תינתן היא ימים כמה ובמשך שתקבלAmBisome  כמות על יחליט שלך הרופא. ימים

ומתבגרים בילדים שימוש

. בילדים לטיפול שימשAmBisome  למבוגרים כמו אופן באותו גוף משקל ג"לק מחושב לילד.
AmBisome של המינון

AmBisome חודש לגיל מתחת לתינוקות מומלץ לא.

קשישים בחולים שימוש

.מבוגרים לחולים עירוי של בתדירות או במינון בשינוי צורך אין

בכליות בעיות עם בחולים שימוש

AmBisome.-גוף משקל ג"לק ג"מ-5 ל1  בין הנעים במינונים בכליות בעיות עם לחולים ניתנה 
 דם דגימות ייקחו שלך האחות או הרופא. עירוי של בתדירות או במינון בשינוי צורך אין. ליום

AmBisome ב הטיפול במהלך הכליות בתפקוד שינויים לבדוק כדי קבועות

?העירוי ייקח זמן כמה



 העירוי, ליום גוף משקל ג"לק ג"מ-5 מ גדולים במינונים. דקות60  עד30  ייקח העירוי כלל בדרך
.שעתיים עד להימשך עשויה

צריך שאתה ממהAmBisome  של יותר גבוה מינון מקבל אתה אם

 שאלות לך יש אםAmBisome.  מדי יותר שקיבלת חושב אתה אם מיד לרופא לספר עליך
.שלך הרופא את שאל, זה במוצר השימוש לגבי נוספות

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולהAmBisome , התרופות כל כמו

העירוי במהלך לוואי תופעות
:העירוי במהלך לוואי תופעות לקבל עלול אתה

 צמרמורת, חום: )אנשים10  מכל-1 מ יותר על להשפיע יכולים אלה(שכיח מאד-
.וצמרמורת

 קוצר, בחזה כאבים, בחזה לחץ:כוללות לעירוי הקשורות שכיחות פחות לוואי תופעות-
 נמוך דם לחץ, מהרגיל יותר מהיר לב קצב, הסמקה), צפצופים עם אולי( נשימה קשיי, נשימה
).עצמות כאבי או גב כאבי, מפרקים ככאבי מתוארים( ושלד שרירים וכאבי

 עם יתרחשו לא אלו שתגובות ייתכן. העירוי הפסקת עם במהירות מתעלפות הללו הלוואי תופעות
 לך לתת עשוי שלך הרופא). שעתיים מעל( יותר איטי עירוי עם אוAmBisome  של עתידי עירוי

 מקבל אתה אם בתסמינים לטפל כדי או, לעירוי הקשורות תגובות למנוע כדי אחרות תרופות
 ולאAmBisome  עירוי את יפסיק שלך הרופא, לעירוי הקשורה חמורה תגובה לך יש אם. אותם
.בעתיד זה טיפול לקבל אמור

מאוד נפוצות לוואי תופעות
:אנשים10  מכל-1 מ יותר על להשפיע יכולים אלה

 או שרירים חולשת, מבולבלת, עייפות לתחושת המובילות, בדם נמוכות אשלגן רמות-
התכווצויות

חולים או חולים מרגישים-
.רעד או צמרמורת, חום-

שכיחות לוואי תופעות
:אנשים10  מכל1  עד על להשפיע יכולים אלה

, בלבול, עייפות לתחושת שמוביל מה, בדם נתרן או סידן, מגנזיום של נמוכות רמות-
התכווצויות או שרירים חולשת

בדם גבוהות סוכר רמות-
ראֹׁש ּכאְבֵ-
מהרגיל יותר מהיר דופק-
ולשטיפה נמוך דם ללחץ גורמת, הדם כלי הרחבת-
נשימה קוצר-
ׁשלִׁשּול-
).בטן( בטן כאבי-
פריחה-

בחזה כאב-
גב כאב-
.שתן בבדיקות או דם בבדיקות מופיעות כליות או כבד לתפקודי חריגות תוצאות-

שכיחות לא לוואי תופעות
:אנשים100  מכל1  עד על להשפיע יכולים אלה

הפציעה לאחר רב זמן במשך ודימום חריגות חבורות, העור לתוך דימום-



חמורה) אנפילקטואידית( אלרגית תגובה-
)עוויתות( התקפים או התקפים-
.צפצופים עם אולי, נשימה קשיי-

אחרות לוואי תופעות

:הללו הלוואי תופעות מתרחשות תדירות באיזו ידוע לא
 לאחר נשימה חוסר, יתר עייפות של תסמינים עם), אדומים דם תאי של נמוכות רמות( אנמיה-

חיוור ועור קלה פעילות
חמורות רגישות או) אנפילקטיות( אלרגיות תגובות-
הלב בקצב ושינויים לב התקפי-
שתן פחות והוצאת עייפות כוללים הסימנים. בכליות ובעיות כליות ספיקת אי-
.הלשון או העיניים, השפתיים סביב העור של חמורה נפיחות-
השריר פירוק-
מפרקים וכאבי עצמות כאבי-

 שלך בדם הפוספט ברמות עלייה המראות כוזבות קריאות.זרחן דם בדיקות לתוצאות הפרעה
 מערכת באמצעות מנותחותAmBisome  המקבלים חולים של דגימות כאשר להתרחש עשויות

assay.PHOSm  הנקראת ספציפית

 נוסף בניתוח צורך שיהיה ייתכן, פוספט של גבוהות רמות מראות שלך הבדיקה תוצאות אם
.התוצאות את לאשר כדי אחרת מערכת באמצעות

לוואי תופעות על דיווח
 שאינן אפשריות לוואי תופעות כל כולל זה. שלך הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם

:הלאומית הדיווח מערכת דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות

המאוחדת הממלכה

צהובים כרטיסים תוכנית

yellowcardwww.mhra.gov.uk/: אינטרנט אתר

AmBisome את לאחסן כיצד5.

AmBisome החולים בית של המרקחת בבית מאוחסן.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 התפוגה תאריך{EXP}.  לאחר התווית על המצוין התאריך לאחרAmBisome - ב להשתמש אין
.החודש של האחרון ליום מתייחס

.צלזיוס מעלות25  מעל לאחסן אין

.המטופל של עתידי לשימוש חלקי בשימוש בקבוקונים לאחסן אין

 תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש שאינך

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכילAmBisome  מה



 בתוך סגורB  אמפוטריצין של ג"מ50  מכיל בקבוקון כל. B אמפוטריציןהוא הפעיל החומר
).קטנים שומן חלקיקי( ליפוזומים
, כולסטרול, מופשטת סויה פוספטידילכולין: הם האחרים המרכיבים

 דיסודיום הקסהידראט), סוכר( סוכרוז, טוקופרול אלפא, דיסטארויל-פוספטידילגליצרול
.הידרוכלורית וחומצה הידרוקסיד נתרן, סוקסינאט

החבילה ותכולתAmBisome  נראה איך

AmBisome הואlyophilisate  לפיזור) בהקפאה מיובשת אבקה( בהיר צהוב, סטרילי
.לעירוי

.ל"מ30  או ל"מ20 , ל"מ15  של זכוכית בבקבוקון מוצג הוא

B. אמפוטריצין הפעיל החומר של ג"מ50  מכיל בקבוקון כל

.נשלף פלסטיק בפקק מצויד אלומיניום טבעת ואטם גומי מפקק מורכבת הסגירה

.מסננים-10 ו בקבוקונים10  מכיל קרטון כל

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא
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-------------------------------------------------> --------------------------------------------------<-

:בלבד הבריאות בתחום מקצוע לאנשי מיועד הבא המידע

מחדש הבנייה תחילת לפני בעיון4.4  סעיף ואת הזה הסעיף כל את קרא

.AmBisome אחרים אמפוטריצין למוצרי ערך שווה אינו

) בקטריוסטטי חומר ללא( להזרקה סטריליים מים באמצעותAmBisome  את להרכיב יש
.בלבד לעירוי20%)  או10% (5%,  דקסטרוז בתמיסת ולמהול

 כגון( בקטריוסטטי חומר של נוכחות או, המומלצת שאינה תמיסה בכל השימוש
AmBisome. של למשקעים לגרום עלולים, בתמיסה) בנזיל אלכוהול

 עם אותו לדלל או להרכיב ואסור מלח לתמיסת תואם אינוAmBisome  נפרד קו דרך.
 נשטפה כן אם אלא מלח לתמיסת בעבר ששימש ורידי תוך קו דרך להינתן או מלח מי

 את לתת יש, אפשרי לא זה אם. לעירוי20%)  או10% (5%,  דקסטרוז בתמיסת תחילה
AmBisome

.אלקטרוליטים או אחרים רפואיים מוצרים עםAmBisome  את לערבב אין

ב בקטריוסטטי או משמר חומר אין שכן, טיפול בכל אספטית טכניקה על להקפיד יש
,AmBisome-ולדילול להרכבה שצוינו בחומרים או.

.מתאימה הכשרה בעל צוות ידי עלAmBisome  את מחדש לבנות יש

:הבא באופן מוכניםB  אמפוטריצין של ג"מ50  המכיליםAmBisome  של בקבוקונים

 המכיל תכשיר להניב כדיAmBisome,  בקבוקון לכל להזרקה סטריליים מים ל"מ12  הוסף1.
B. אמפוטריצין ל"מ/ג"מ4



- ה של מוחלט לפיזור שניות30  במשך במרץ הבקבוקון את נער, המים הוספת לאחר מיד2.
.AmBisomeהבקבוקון את חזותית בדוק. וצהוב שקוף פיזור הוא התרכיז מחדש הרכבה לאחר 

 של למשקעים עדות יש אם להשתמש אין. מלא פיזור לקבלת עד לנער והמשך חלקיקים לאיתור
.זר חומר

).למטה טבלה ראה( נוסף לדילול) ל"מ/ג"מ(4  המשוחזר-AmBisome ה כמות את חשב3.

 עשר לתשעה(1)  אחד בין עם המחודשAmBisome  של דילול ידי על מתקבלת העירוי תמיסת4.
 בכמות סופי ריכוז לתת כדי, נפח לפי לעירוי20%)  או10% (5%,  דקסטרוז תמיסת של חלקים(19)

 טבלה ראה(AmBisome  כמוB  אמפוטריצין ל"מ/ג"מ0.20  עד ל"מ/ג"מ2.00  של טווח. המומלצת
).למטה

 מיקרון5  מסנן בעזרת. סטרילי מזרק לתוך משוחזרAmBisome  של המחושב הנפח את משוך5.
 דקסטרוז תמיסת של הנכונה הכמות עם סטרילי למיכלAmBisome  תכשיר את לטפטף, שסופק

.לעירוי20%)  או10% (5%,



 קוטר, זאת עםAmBisome.  של ורידי תוך לעירוי בשורה ממברנה במסנן להשתמש ניתן
.מיקרון-1.0 מ פחות להיות צריך לא המסנן של הממוצע הנקבוביות

 בתמיסתday/kg 3mg/ של במינון לעירויAmBisome  פיזור להכנת דוגמה
.לעירוי5%  דקסטרוז

מׁשִקלָ

)ג"ק(
מספר

בקבוקונים של

כמות
AmBisome

להיות) ג"מ(

נסוג
להמשך

מהְִילהָ

של נפח

מחדש הוקם

AmBisome
)*ל"מ(

ml/ של ריכוז להמציא
0.2mg

 של ריכוז להמציא כדי
/ml2.0mg

-2)ל1  דילול(-20)ל1  דילול(

של נפח

5%
דקסטרוז

נחָּוץ

)ל"מ(

הכל סך

;ל"מ( נפח
AmBisome

5% פלוס
)דקסטרוז

של נפח

5%
דקסטרוז

נחָּוץ

)ל"מ(

הכל סך

;ל"מ( נפח
AmBisome

5% פלוס
)דקסטרוז

101307.5142.51507.515
2527518.75356.2537518.7537.5
403120305706003060
55416541.25783.7582541.2582.5
70521052.5997.5105052.5105
85625563.751211.25127563.75127.5

מ4  של ריכוז לספק כדי להזרקה מים ל"מ12  עם משוחזר) ג"מ(AmBisome 50  של בקבוקון כל*

B. אמפוטריצין ל"מ/ג"

.המקומיות לדרישות בהתאם בשימוש שאינם פסולת או מוצר כל להשליך יש

video/1022/: ודילול שיחזור על הדרכה סרטון
/product/emcwww.medicines.org.uk


