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:חשובה אזהרה

 ואולי בגוף קרישים להיווצרות הסיכוי את מגביר, סדיר לא באופן פועם הלב שבו מצב( פרוזדורים פרפור לך יש אם
 יותר גבוה בסיכון נמצא אתה, רציניים דם קרישי או מוחי שבץ במניעת לסייע כדי ריברוקסבן נוטל ואתה) לשבץ לגרום
 המשך. שלך הרופא עם לדבר מבלי ריברוקסבן ליטול תפסיק אל. התרופה נטילת הפסקת לאחר מוחי שבץ לאחר
 שלא כך, התרופות לך שנגמר לפני שלך המרשם את מחדש למלא הקפד. טוב מרגיש אתה אם גם ריברוקסבן ליטול

 אחר קרישה נוגד לרשום עשוי שלך הרופא, ריברוקסבן ליטול להפסיק צריך אתה אם. ריברוקסבן של מנה אף תחמיץ
.לשבץ לך ולגרום דם קריש היווצרות במניעת לסייע כדי'') דם מדלל(''

 לגרום שעלול סביבך או השדרה בעמוד דם קריש להיווצרות בסיכון נמצא אתה, ריברוקסבן כגון' דם מדלל' נטילת בזמן השדרה בעמוד ניקור או השדרה עמוד או אפידורלית הרדמה לך יש אם

. השדרה בעמוד ניתוח או השדרה בעמוד עיוות, השדרה בעמוד או אפידורליות דקירות פעם אי לך היו או לך שיש או בגופך שנשאר אפידורלי צנתר לך יש אם שלך לרופא ספר. לשיתוק לך

), אינדוצין( אינדומתצין), אחרים, מוטרין, אדוויל( איבופרופן כגון(NSAIDs)  אחרות סטרואידיות לא דלקת נוגדות ותרופות אספירין(Agrylin);  אנגרלייד נוטל אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 סרוטונין של חוזרת ספיגה מעכבי; )Effient( prasugrel; הפריןeptifibatide; ); פרסנטין( דיפירידמול); )cilostazol; clopidogrel )Plavix; אחרים(Aleve, Anaprox,  ונפרוקסן קטופרופן

ו-fluvoxamine )Luvox(, paroxetine )Brisdelle, Paxil, Pexeva( ,(Symbyax בescitalopram )Lexapro(, fluoxetine ,Prozac) (Celexa),  סיטלופרם כגון סלקטיביים

;sertraline )Zoloft(-סרוטונין-נוראפינפרין של חוזרת ספיגה מעכבי  (SNRI)כגון

desvenlafaxine )Pristiq(, duloxetine )Cymbalta, Drizalma(, levomilnacipran )Fetzima(, milnacipran )Savella( ו ;venlafaxine )Efexor(-טיקגרלור 

,ticlopidine; tirofiban )Aggrastat( ;(Brilinta)ו warfarin-)קומדין , .(Jantovenשרירים חולשת, גב כאבי: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם )ברגליים במיוחד 

 סרוטונין-נוראפינפרין של חוזרת ספיגה מעכבי. הרגליים את להזיז לבצע יכולת חוסר או, השתן   שלפוחית או המעיים על שליטה אובדן), ברגליים במיוחד( עקצוץ או תחושה חוסר), וברגליים

(SNRI)כגון desvenlafaxine )Pristiq(, duloxetine )Cymbalta, Drizalma(, levomilnacipran )Fetzima(, milnacipran )Savella( ו ;venlafaxine )Efexor(-טיקגרלור 

,ticlopidine; tirofiban )Aggrastat( ;(Brilinta)ו warfarin-)קומדין , .(Jantovenשרירים חולשת, גב כאבי: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם )ברגליים במיוחד 

 סרוטונין-נוראפינפרין של חוזרת ספיגה מעכבי. הרגליים את להזיז לבצע יכולת חוסר או, השתן   שלפוחית או המעיים על שליטה אובדן), ברגליים במיוחד( עקצוץ או תחושה חוסר), וברגליים

(SNRI)כגון desvenlafaxine )Pristiq(, duloxetine )Cymbalta, Drizalma(, levomilnacipran )Fetzima(, milnacipran )Savella( ו ;venlafaxine )Efexor(-טיקגרלור 

,ticlopidine; tirofiban )Aggrastat( ;(Brilinta)ו warfarin-)קומדין , .(Jantovenשרירים חולשת, גב כאבי: מיד לרופא התקשר, הבאים מהתסמינים אחד חווה אתה אם )ברגליים במיוחד 

.הרגליים את להזיז לבצע יכולת חוסר או, השתן   שלפוחית או המעיים על שליטה אובדן), ברגליים במיוחד( עקצוץ או תחושה חוסר), וברגליים

.ריברוקסבן בנטילת הסיכון על שלך הרופא עם שוחח

 בריברוקסבן טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יתנו שלך הרוקח או הרופא
 שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל

גם יכול אתה. כלשהן
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4/1,22/415:31MedlinePlusשל תרופתי מידעRivaroxaban: 

(FDA). והתרופות המזון מינהל של האינטרנט באתר בקר
)/UCM280333.pdf[/DrugSafety/Drugs/downloads/UCM280333.pdf ]http://www.fda.gov/DrugSafety

/Drugs/downloadshttp://www.fda.gov (התרופות מדריך לקבלת היצרן באתר או.

?זו תרופה נרשמה האם היי

 הנקראות תרופות של בקבוצה הוא .Xa דם קרישי להיווצרות שעוזר מסוים טבעי חומר של הפעולה חסימת ידי על פועל זה.
 בלב תקינות אי( מולדת לב ממחלת הסובלים ומעלה שנתיים מגיל בילדים לב ניתוח לאחרRivaroxaban . פקטור מעכבי

 נגד ראשוני טיפול של ימים5  לפחות שקיבלו מסוימים ותינוקות בילדים שוב להתרחשDVT  וPE-) הלידה לפני המתפתחת
 העוברים במבוגריםRivaroxaban .) של ומניעה לטיפול גם משמשDVT  וPE- למניעת גם משמש הוא). דם מדלל( קרישה

 או הירך מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק מפרק החלפת
 הוא. אחרים סיכון גורמי או לנוע ביכולת ירידה עקב קריש לפתח בסיכון ונמצאים קשות מחלות בשל המאושפזים באנשים
 של היצרות( כליליים עורקים מחלת עם מבוגרים אצל מוות או שבץ, לב להתקף הסיכון להורדת אספירין עם יחד גם משמש

 וPE- ולרגליים לזרועות דם המספקים). הדם בכלי לקויה דם זרימת( היקפית עורקים מחלת או) ללב דם המספקים הדם כלי
DVTלמניעת גם משמש . Rivaroxabanלסייע כדי גם משמש הוא. במבוגרים הראשוני הטיפול השלמת לאחר שוב להתרחש 

 מגביר, סדיר לא באופן פועם הלב בו מצב( פרוזדורים מפרפור הסובלים מבוגרים אצל רציניים דם קרישי או שבץ במניעת
 כדי גם משמשDVT  וPE- מחַלֲהָ הלב מסתם ידי על נגרם שאינו) לשבץ לגרום ואולי בגוף קרישים להיווצרות הסיכוי את

  משמש ;DVT(ברגל כלל בדרך, דם קריש )ריאתי  ותסחיף ;PE(בריאות דם קריש )מבוגרים אצלRivaroxaban . למנוע
Rivaroxaban עמוקים ורידים בפקקת לטיפול

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 ריברוקסבן כאשר). דם מדלל( קרישה נוגד טיפול של ימים5  לפחות לאחר מזון עם ביום פעמים3  עד1  כלל בדרך ניתן הוא,
 למנוע או לטפל כדי ותינוקות בילדים משמשDVT  או ,PE מולדת לב ממחלת הסובלים ומעלה שנתיים בני בילדים נלקח

Rivaroxabanהוא, להסתובב ביכולת ירידה עקב קריש לפתח בסיכון ונמצאים קשות מחלות בשל המאושפזים במבוגרים 
. ימים39  עד31  הכל בסך נמשך מכן ולאחר החולים בבית מהשהייה החל, ביום פעם אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקח
 בדרך נלקח הוא, היקפית עורקים מחלת או כליליים עורקים מחלת עם במבוגרים אספירין עם יחד נלקח ריברוקסבן כאשר

 הירך מפרק החלפת ניתוח לאחר ימים35  במשך כלל בדרך נלקחDVT  וPE- כאשר. אוכל בלי או עם ביום פעמיים כלל
 החלפת ניתוח לאחרRivaroxaban . למניעת נלקח ריברוקסבן כאשר. ברך מפרק החלפת ניתוח לאחר ימים12  ולמשך
 שעות10  עד6  לפחות הראשונה המנה את ליטול יש. ביום פעם אוכל בלי או עם כלל בדרך נלקח הוא, הברך או הירך מפרק
 נוגד טיפול של חודשים6  לפחות לאחר אוכל בלי או עם ביום פעם כלל בדרך נלקח הוא, במבוגריםDVT  וPE- הניתוח לאחר

 פעם כלל בדרך נלקח הוא, פרוזדורים פרפור להם שיש מי אצל שבץ למניעת משמש ריברוקסבן כאשר). דם מדלל( קרישה
 נלקח הוא, במבוגריםRivaroxaban  למניעת משמשDVT  אוPE  למניעת נלקח ריברוקסבן כאשר. הערב ארוחת עם ביום

 ב לטיפול משמשDVT- אוPE  כאשר. אוכל עם ביום פעם מכן ולאחר, ימים21  במשך ביום פעמיים אוכל עם כלל בדרך
Rivaroxabanכאשר. הפה דרך לנטילה) נוזל( ותרחיף כטבליה מגיע Rivaroxaban

/a611049.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov2/7

http://www.fda.gov/downloads/Drugs/DrugSafety/UCM280333.pdf
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 הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך ריברוקסבן קח
 אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק ריברוקסבן קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך

.שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים

 התערובת את לבלוע יש. תפוחים רסק עם ולערבב אותן לכתוש ניתן, הטבליות את לבלוע מצליחים אינכם אם, למבוגרים
 עליך אם שלך הרופא את שאל. האכלה צינורות של מסוימים בסוגים גם להינתן יכולRivaroxaban . הכנתה לאחר מיד

.שלך הרופא הוראות אחר בקפידה עקוב. שלך ההאכלה בצינור זו תרופה ליטול

.אותם לפצל לא; בשלמותן הטבליות את לבלוע יש, ריברוקסבן טבליות הנוטלים לילדים

 בהקדם נוספת מלאה מנה קח, פומי ריברוקסבן תרחיף של מנה מנטילת דקות30  תוך יורקים או מקיאים ילדך או אתה אם
.הקבוע בזמן שלך הבאה המנה את קח מכן ולאחר ההקאות פרק לאחר האפשרי

:הבאים השלבים את בצעrivaroxaban,  של פומי תרחיף למדוד כדי

 כפיות. שלך המינון את למדוד כדי ביתית בכף תשתמש אל. הנוזל למדידת התרופה עם שהגיע הפה במזרק השתמשו1.
 את מודד אתה אם תרופות מספיק לא או תרופות מדי יותר לקבל עלול ואתה, מדויקים מדידה מכשירי אינן ביתיות
.ביתית כפית עם שלך המינון

 שוב בעדינות נער, הבקבוק בתחתית גרגירים נותרו אם. השימוש לפני שניות10  במשך בעדינות הבקבוק את נער2.
.קצף למנוע כדי הבקבוק את לנער אין. נוספות שניות10  למשך

 אל). לשמאל( השעון כיוון נגד אותו סובב מכן ולאחר, הפקק על מטה כלפי דחיפה ידי על הבקבוק מכסה את הסר3.
.הבקבוק של העליון מהחלק המתאם את תסיר

 הקצה את הכנס מכן לאחר. הבוכנה על מטה כלפי דחיפה ידי על הבקבוק לתוך האוראלי מהמזרק האוויר כל את דחוף4.
.המתאם לתוך הפה מזרק של הפתוח

 מזרק לתוך מהבקבוק מהתרופות חלק משוך. הפוך על הבקבוק את בזהירות הפוך, במקומו הפה מזרק החזקת כדי תוך5.
.החוצה הסוף עד הבוכנה את למשוך לא היזהר. לאחור הבוכנה משיכת ידי על הפה

 והאוויר לבקבוק תחזור שהתרופה כך הבוכנה על לחץ. הפה במזרק הבוכנה קצה ליד אוויר של קטנה כמות תראה6.
.הפה למזרק הנכון התרופה מינון את לשאוב כדי הבוכנה את לאחור משוך. ייעלם

 את הסר. למעלה יהיה שהמזרק כך מעלה כלפי הבקבוק את בזהירות סובב, בבקבוק הפה מזרק את מחזיק בעודך7.
 למזרק אותה שואב שאתה לאחר מיד התרופה את קח. הבוכנה על לדחוף מבלי הבקבוק צוואר ממתאם הפה מזרק
.הפה

 של לפיו נכנס כשהנוזל באיטיות הבוכנה את ודחף ילדך של הפה של אחד בצד הפה מזרק של הפתוח הקצה את הנח8.
.לפה נכנסת כשהיא לאט התרופה את לבלוע מילדך בקש; ילדך

 עד3  שלבים על לחזור ותצטרך אחת מפעם יותר מזרק באותו להשתמש תצטרך, ל"מ-5 מ יותר הוא שלך המינון אם9.

.7

.אותו להדק כדי) ימינה( השעון כיוון עם אותו וסובב הבקבוק על בחזרה הפקק את הנח. בבקבוק המתאם את השאר10.

.שימוש כל לאחר באוויר להתייבש לו ולאפשר נקיים ברז במי הפה מזרק את לשטוף יש11.
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 תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי ריברוקסבן ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם ריברוקסבן ליטול המשך
.לעלות עלול דם לקריש שלך הסיכון, ריברוקסבן ליטול

זו בתרופה השימושים

.נוסף מידע לקבלת הרוקח או הרופא את שאל; אחרים לשימושים להירשם עשויה זו תרופה

?מיוחדים זהירות באמצעי לנקוט יש

,ריברוקסבן נטילת לפני
. ריברוקסבן בטבליות מהמרכיבים אחד לכל או אחרת תרופה לכל, לריברוקסבן אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר
.המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקש

 הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר
, קרבטרול( קרבמזפין: הבאות מהאפשרויות אחת וכל החשובה האזהרה בסעיף המפורטות התרופות את להזכיר
, קטוקונזול), אחרים, אריתרוצין, אריפד, אריק(EES,  אריתרומיצין), טריל-XR, טגרטול, טגרטול, אקווטרו, אפיטול

Pak- .(Viekira ב-Kaletra, ב(ritonavir- ,Norvir ו(Rifadin, Rimactane),  ריפמפין(Dilantin, Phenytek),  פניטואין
 תרופות. לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן
 שאתם התרופות כל על לרופא לספר הקפידו לכןrivaroxaban,  עם אינטראקציה לקיים הן גם עשויות אחרות רבות

.זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים

.ון'ג סנט וורט במיוחד, נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 הרופא. חריגים דימום או בחבלה לאחרונה הבחנת אם או מלאכותי לב מסתם לך יש אם שלך לרופא ספר
.ריברוקסבן לקחת לא לך יגיד כנראה שלך

 הגורם מצב(APS;  אנטי-פוספוליפיד תסמונת, כלשהי דימום בבעיית פעם אי סבלת או לך יש אם שלך לרופא ספר
.כבד או כליות מחלת או, במעי או בקיבה כיב או דימום), דם לקרישי

, ריברוקסבן נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.שלך לרופא התקשר

.ומעלה75  בן אתה אם ריברוקסבן נטילת של והיתרונות הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח

 לומר עשוי שלך הרופא. ריברוקסבן נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם
 שוב ריברוקסבן ליטול להתחיל עליך מתי לך יגיד שלך הרופא. ההליך או הניתוח לפני ריברוקסבן לקחת להפסיק לך

.הניתוח לאחר

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.שלך הרגילה בתזונה המשך, אחרת לך אומר שלך הרופא כן אם אלא

?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

:מבוגרים

 לוח את המשך. יום באותו אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, ביום פעם ריברוקסבן נוטל אתה אם
.למחרת שלך המינון של הרגיל הזמנים

 באותו אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קחPE,  או-DVT ב לטיפול ביום פעמיים ריברוקסבן נוטל אתה אם
 שלך המינון של הרגיל הזמנים לוח את המשך. שהוחמצה המנה על לפצות כדי זמנית בו מנות2  לקחת יכול אתה. יום

.למחרת
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 פשוט, מנה ולהחמיץ-PE ו-DVT ל הסיכון את להפחית כדי ביום פעמיים ריברוקסבן ולוקחתPAD  אוCAD  לך יש אם
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינונים שלך הקבוע הזמנים בלוח המשך

:וילדים תינוקות
 לוח את המשך. יום באותו אותה זוכר שאתה ברגע שנשכחה המנה את קח, ביום פעם ריברוקסבן נוטל אתה אם

.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. למחרת שלך המינון של הרגיל הזמנים

 יכול אתה. יום באותו אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה הבוקר מנת את קח, ביום פעמיים ריברוקסבן נוטל אתה אם
 שלך המינון של הרגיל הזמנים לוח את המשך. שהוחמצה הבוקר מנת על לפצות כדי בערב זמנית בו מנות2  לקחת

למחרת

 הקבוע הזמנים בלוח והמשיך שהוחמצה המנה על דלג, מנה ומחמיץ ביום פעמים שלוש ריברוקסבן נוטל אתה אם
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך

?לגרום יכולה זו תרופה של לוואי תופעות

 חולף לא או חמור הללו מהתסמינים אחד אם שלך לרופא ספר. לוואי לתופעות לגרום עלול:
Rivaroxaban

שרירים התכווצות

)ילדים אצל( ברגליים או בידיים כאב

)ילדים אצל( הקאות

בטן כאב

)ילדים אצל( שיעול

)ילדים אצל( פריחה

 מאלה או האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:מיד שלך לרופא התקשר, חשובה אזהרה בסעיף המפורטים

זפתית או שחורה, מדממת צואה

חום או ורוד שתן

קפה שאריות כמו שנראה חומר או דם להקיא או להשתעל

מהאף תכופים דימומים

שלך מהחניכיים דימום

כבד וסת דימום

חּולׁשהָ

עייפות

ראֹׁש ּכאְבֵ

עילפון או סחרחורת

מטושטשת ראייה

ברגל או בזרוע כאב
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פריחה

עקִצּוץ

בליעה או נשימה קשיי

כוורות

פצעים באתרי נפיחות או כאב

 עלולה זו תרופה. נפצע או נחתך אתה אם הדימום להפסקת עד מהרגיל רב זמן לקחת עשוי ולכן דם של רגילה קרישה מונע.
Rivaroxaban חריגים הם חבורות או דימום אם מיד שלך לרופא התקשר. יותר רבה בקלות לדמם או לחבלות לך לגרום גם

 התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Rivaroxaban

 של לוואי אירועי על דיווח לתוכנית דוח לשלוח עשויים שלך הרופא או אתה, חמורה לוואי תופעת חווה אתה אם
MedWatchוהתרופות המזון מינהל של באינטרנט (FDA)

)/MedWatch[/Safety/MedWatch ]http://www.fda.gov/Safetyhttp://www.fda.gov (1-800-332-  בטלפון או)
.(1088

?זו תרופה של וסילוק אחסון על לדעת צריך

 החדר בטמפרטורת אותו אחסן. ילדים של ידם מהישג הרחק, היטב סגור, הגיעה היא שבו במיכל התרופה את שמור
).האמבטיה בחדר לא( ולחות חום מעודפי והרחק

 ואלו שבועיים גלולות מטפלי כגון( רבים מיכלים שכן, ילדים של ידם ומהישג ראייה מטווח התרופות כל את להרחיק חשוב
 כדי. בקלות אותם לפתוח יכולים צעירים וילדים לילדים עמידים אינם) ומשאפים מדבקות, קרמים, עיניים טיפות עבור
 שנמצא כזה-  בטוח במקום התרופה את מיד ולהניח בטיחות מכסי לנעול תמיד, הרעלה מפני צעירים ילדים על להגן

]http://www.upandaway.org ]http://www.upandaway.org.ידם והישג ראייה לטווח ומחוץ והרחק למעלה

. אותן לצרוך יוכלו לא אחרים ואנשים ילדים, מחמד שחיות להבטיח כדי מיוחדות בדרכים נחוצות שאינן תרופות להשליך יש
 באמצעות היא שלך מהתרופות להיפטר ביותר הטובה הדרך, זאת במקום. לאסלה התרופה את לשטוף אסור, זאת עם

 תוכניות על ללמוד כדי שלך המקומית מיחזור/האשפה למחלקת פנה או שלך הרוקח עם שוחח. תרופות להחזרת תוכנית
) c4Rm4p[/c4Rm4p ]http://goo.glhttp://goo.gl/( תרופות של בטוח לסילוק-FDA ה באתר עיין. שלך בקהילה החזרה
.החזרה לתוכנית גישה לך אין אם נוסף למידע

יתר מנת/חירום במקרה

בכתובת באינטרנט גם זמין מידע1-800-222-1222.  בטלפון רעלים לבקרת הסיוע לקו התקשר, יתר מנת של במקרה

/help[/help ]https://www.poisonhelp.orghttps://www.poisonhelp.org .התקף עבר, התמוטט הקורבן אם ,
911. בטלפון החירום לשירותי מיד התקשר, אותו להעיר ניתן לא או לנשום מתקשה

:הבאים הדברים את לכלול עשויים יתר מנת של תסמינים

חריגות חבורות או דימום

זפתית או שחורה, מדממת צואה
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בשתן דם

קפה שאריות כמו שנראה חומר או דם להקיא או להשתעל

?אחר מידע לדעת צריך

 את לבדוק כדי מסוימות מעבדה בדיקות להזמין עשוי שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
-rivaroxaban.ל שלך הגוף תגובת

.חוזר למילוי ניתן אינו כנראה שלך המרשם. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל

 כגון מוצר כל וכן, נוטל שאתה) מרשם ללא( מרשם ללא ותרופות מרשם התרופות כל של כתובה רשימה לשמור לך חשוב
 אתה אם או רופא אצל מבקר שאתה פעם בכל איתך זו רשימה להביא עליך. אחרים תזונה תוספי או מינרלים, ויטמינים
.חירום במקרה מידע איתך לשאת חשוב, כן כמו. חולים בבית מאושפז

רנד שמות

®קסראלטו

15/03/2022-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד

ויתור כתבInc. , הבריאות מערכת רוקחי של האמריקאית האגודה

AHFS®הזכויות כל®הבריאות במערכת לרוקחים האמריקאית האגודה2022. , יוצרים זכויות© . למטופל תרופות על מידע 
Bethesda, Maryland.  900, Highway, Suite-West East, 4500 ׁשכִפּול. שמורות

ASHP. ידי על מורשה להיות חייב מסחרי לשימוש

אנוש ושירותי האמריקאי הבריאות משרדPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד
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