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?זו תרופה נרשמה האם היי

 שינויים וביצוע יותר בטוח סקס תרגול עם יחד אלו תרופות נטילת. סרטן או חמורים זיהומים כגוןHIV- אחרים לאנשים.
 תסמונת לפתח שלך הסיכוי את להפחית עשוי הואHIV- ה נגיף להעברת הסיכון את להפחית עשויה החיים באורח אחרים

 תרופות של בקבוצה הואHIV- ש למרות. בדםSaquinavir- מרפא אינו ,HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש חיסוני כשל
 הכשל בנגיף בזיהום לטיפול אחרות  ותרופותHIV(. Saquinavir( ה כמות הפחתת ידי על פועל זה. פרוטאז מעכבי הנקראות

Saquinavir עם בשילוב משמש )ritonavir )Norvir האנושי החיסוני

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

 שלך הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
saquinavirהרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעות באותן בערך 

 ביום פעמייםsaquinavir  קח. הארוחות עם זה את לוקח אתה אםsaquinavir  קח. מבין שאינך חלק כל להסביר שלך
 וטבליה כקפסולה מגיע )ritonavir )Norvir לקחת לזכור יותר קל להיות עשוי זה. מלאה ארוחה לאחר שעתיים תוך

Saquinavir עם זמן באותו כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה

.אותם לכתוש או, ללעוס אין; בשלמותן הטבליות את לבלוע

 עם תכולתה וערבוב הקפסולה פתיחת ידי על סקווינאוויר ליטול תוכל, בשלמותה הקפסולה את לבלוע מסוגל אינך אם
. ריק למיכל ריבה או סורביטול, סוכר סירופ של) ל"מ(15  כפיות3  הוסף, מנה כל להכין כדי. ריבה או סורביטול, סוכר סירופ
 השתמשת אם. שניות60  עד30  במשך התערובת את מערבבים. למיכל התוכן את והוסף-saquinavir ה קפסולת את פתח

 כל את לאכול הקפידו. האכילה לפני החדר לטמפרטורת תגיע שהתערובת עד המתן, ריבה או סורביטול, קר בסירופ
.המנה מלוא את שתקבלו כדי התערובת

 אתה אם. שלך הרופא עם לדבר מבלי סקווינאוויר ליטול תפסיק אל. טוב מרגיש אתה אם גם סקווינאביר ליטול המשך
.לטיפול יותר קשה להיות עלול שלך המצב, סקווינאביר ליטול מפסיק או שנקבע מהמינון פחות לוקח, מנות מחמיץ

 בסאקווינאביר טיפול תתחיל כאשר) התרופות מדריך( למטופל היצרן של המידע דף את לך יספקו שלך הרוקח או הרופא
. כלשהן שאלות לך יש אם הרוקח או הרופא את ושאל בעיון המידע את קרא. שלך המרשם את מחדש שתמלא פעם ובכל
andFood - ב לבקר גם יכול אתה
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.התרופות מדריך

זו בתרופה השימושים

 עובדי אצל זיהום במניעת לסייע כדי אחרות ותרופות )ritonavir )Norvir עם-Saquinavir ב שימוש נעשה לפעמים
.למצבך זו תרופה נטילת של הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח-HIV. ל שנחשפו אחרים אנשים או בריאות שירותי

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

?מיוחדים זהירות אמצעי אחר לעקוב יש

saquinavir, נטילת לפני
 האחרים מהמרכיבים אחד לכל או ללקטוז, אחרת תרופה לכל, לסאקווינאביר אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 רשימה שלך מהרוקח בקש. סקווינאביר לקחת לא לך לומר עשוי שלך הרופאsaquinavir.  של בטבליות או בכמוסות
.המרכיבים של

 תרופות); )dasatinib )Sprycel; ורסקלוז, פאזקלו, קלוזריל( קלוזפין-Prevpac); ב(Evotaz(; clarithromycin atazanavir )Reyataz, in ,Biaxin ); אורוקסטרל( אלפוזוזין: הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר

(mycin, Erythrocin- אריתרומיצין(Methergine);  ומתילרגונובין), אחריםMigergot, - ב-Cafergot, ב(Ergomar,  ארגוטמין(Ergotrate),  ארגונובין(Hydergine),  ארגונוביןDHE), ,Migranal) 45  דיהידרו-ארגוטמין כגון ארגוט

,EES, Eאחרים ;halofantrine; haloperidol )Haldol( ;(אמיודרון כמו סדיר לא לדופק מסוימות תרופות )( פרופאנון), קסילוקאין( לידוקאין), טמבוקור( פלקאיניד), טיקוסין( דופטיליד), נורפאס( דיספירמיד), פאסרון, נקסטרון

 פימוזיד(Nebupent, Pentam);  פנטמידין; הפה דרךthioridazine; midazolam - וchlorpromazine  כגון ובחילות נפש למחלות תרופות); )lovastatin )Altoprev(; lurasidone )Latuda; בנואדקסטה( וקינידין) ריתמול

;(Orap)כינין  ;(Qualaquin) rifampin ,Rifadin, Rimactane)ב ;(Rifamate, Rifater- sildenafil)המותג  Revatioריאות למחלות המשמש בלבד ;(סימבסטטין  ,Zocor, Flolopid)ב ;(Vytorin- sunatinib)סונט XR, Prograf( ;(

XL, Envarsus ;tacrolimus )Astagrafטרזודון ;triazolam )Halcion( ;זיפרסידון או  .(Geodon)רילפיווירין נוטל אתה אם לרוקח או לרופא גם ספר  ,Edurant)ב (Juluca, Odefsey, Complera-במהלך אותו ליטול הפסקת אם או 

 המשמש בלבדRevatio  המותג(Rifamate, Rifater- sildenafil); ב(rifampin ,Rifadin, Rimactane . הללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם סקווינאוויר לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. האחרונים השבועיים

 אתה אם לרוקח או לרופא גם ספר(Geodon).  זיפרסידון או; )Halcion( triazolam; טרזודוןAstagraf( XL, Envarsus ;tacrolimus ); )XR, Prograf סונט(Vytorin- sunatinib); ב(Zocor, Flolopid,  סימבסטטין); ריאות למחלות

rifampin . הללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם סקווינאוויר לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. האחרונים השבועיים במהלך אותו ליטול הפסקת אם או-Juluca, Odefsey, Complera) ב(Edurant,  רילפיווירין נוטל

,Rifadin, Rimactane)ב ;(Rifamate, Rifater- sildenafil)המותג  Revatioריאות למחלות המשמש בלבד ;(סימבסטטין  ,Zocor, Flolopid)ב ;(Vytorin- sunatinib)סונט XR, Prograf( ;( XL, Envarsus ;tacrolimus )Astagraf

 שלך הרופא. האחרונים השבועיים במהלך אותו ליטול הפסקת אם או-Juluca, Odefsey, Complera) ב(Edurant,  רילפיווירין נוטל אתה אם לרוקח או לרופא גם ספר(Geodon).  זיפרסידון או; )triazolam )Halcion; טרזודון

 השבועיים במהלך אותו ליטול הפסקת אם או-Juluca, Odefsey, Complera) ב(Edurant,  רילפיווירין נוטל אתה אם לרוקח או לרופא גם ספר. הללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם סקווינאוויר לקחת לא לך יגיד כנראה

 ליטול הפסקת אם או-Juluca, Odefsey, Complera) ב(Edurant,  רילפיווירין נוטל אתה אם לרוקח או לרופא גם ספר. הללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם סקווינאוויר לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. האחרונים

.הללו מהתרופות יותר או אחת נוטל אתה אם סקווינאוויר לקחת לא לך יגיד כנראה שלך הרופא. האחרונים השבועיים במהלך אותו

 כגון פטרייתיות אנטי תרופות); נטובן'ג, קומדין( וורפרין כגון') דם מדללי(' קרישה נוגדי: הבאים מהדברים אחד כל להזכיר הקפד. לקחת מתכוון או נוטל אתה תזונה ותוספי ויטמינים, מרשם ללא או מרשם תרופות עוד אילו ולרוקח לרופא ספר

-Tenoretic), ב(atenolol ,Tenormin  כגון בטא חוסמי; ופלוראזפאם) ואליום, דיאסטט( דיאזפאם), טרנקסן, ן-קסן'ג( קלוראזפט), קסנקס( אלפרזולם כגון קטוקונאזול של ובנזודיאזפינים) ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול

labetalol )Trandate(, metoprolol XL) ,Lopressor, Toprolב ,Dutoprol-ב HCT- ,(Loressor nadolol ,Corgard)ב ,(Corzide-ו ;propranolol )Hemangeol, Inderal, Innopran(; bosentan )Tracleer(-אמלודיפין כגון סידן תעלות חוסמי 

,Norvasc)ב - Caduet, Lotrelואחרים ,(דילטיאאזם  ,Cardizem, Cartia, Tiazac)אחרים ,( ,felodipine, isradipineניקרדיפין  CR, Procardia(, nimodipine )Nymalize(, nisoldipine )Sular( ,(Cardene) nifedipine )Adalat, Afeditabו Tarka(-

;verapamil )Calan, Verelan, inסטטינים( כולסטרול להורדת מסוימות תרופות (כגון  atorvastatin ,Lipitor)ב - ;(Caduet cobicistat ,Tybost)ב Evotaz, Genvoya, Prezcobix-ו ;(Stribild-כגון קורטיקוסטרואידים  betamethasone, budesonide

,Entocort, Pulmicort, Uceris)ב - ,(Symbicort ciclesonide )Alvesco, Zetonna, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone Advair) Ellipta, Flonase, Flovent, in ,Arnuityפרדניזון, ), מואקסמטזון כמו( דואקסמטזון מתיל), אחרים  ,(Rayos)

ב(Caduet cobicistat ,Tybost); - ב(atorvastatin ,Lipitor  כגון) סטטינים( כולסטרול להורדת מסוימות תרופות); בטארקא, ורלן, אקטיק, אבסטרל( פנטניל); לנוקסין( דיגוקסין(Colcrys, Mitigare);  קולכיצין(Kenalog);  וטריאמצינולון

Evotaz, Genvoya, Prezcobix-ו ;(Stribild-כגון קורטיקוסטרואידים  betamethasone, budesonide ,Entocort, Pulmicort, Uceris)ב - ,(Symbicort ciclesonide )Alvesco, Zetonna, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone Advair)

Ellipta, Flonase, Flovent, in ,Arnuityמואקסמטזון כמו( דואקסמטזון מתיל), אחרים ,( ,פרדניזון  ,(Rayos)וטריאמצינולון  ;(Kenalog)קולכיצין  ;(Colcrys, Mitigare)דיגוקסין )מסוימות תרופות); בטארקא, ורלן, אקטיק, אבסטרל( פנטניל); לנוקסין 

Symbicort), - ב(betamethasone, budesonide ,Entocort, Pulmicort, Uceris  כגון קורטיקוסטרואידים-Stribild); ו-Evotaz, Genvoya, Prezcobix ב(Caduet cobicistat ,Tybost); - ב(atorvastatin ,Lipitor  כגון) סטטינים( כולסטרול להורדת

ciclesonide )Alvesco, Zetonna, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone Advair) Ellipta, Flonase, Flovent, in ,Arnuityפרדניזון, ), מואקסמטזון כמו( דואקסמטזון מתיל), אחרים  ,(Rayos)וטריאמצינולון  ;(Kenalog)קולכיצין 

;(Colcrys, Mitigare)אקטיק, אבסטרל( פנטניל); לנוקסין( דיגוקסין , ciclesonide )Alvesco, Zetonna, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone Ellipta, Flonase, Flovent) ,Arnuityב ,Advair-מומטזון, מתילפרדניזון), אחרים 

,(Asmanax, Dulera)פרדניזון  (Rayos)וטריאמצינולון  ;(Kenalog)קולכיצין  ;(Colcrys, Mitigare)אקטיק, אבסטרל( פנטניל); לנוקסין( דיגוקסין , ciclesonide )Alvesco, Zetonna, Omnaris(, dexamethasone, fluticasone

Ellipta, Flonase, Flovent) ,Arnuityב ,Advair-אחרים ,(מומטזון, מתילפרדניזון  ,(Asmanax, Dulera)פרדניזון  (Rayos)וטריאמצינולון  ;(Kenalog)קולכיצין  ;(Colcrys, Mitigare)דיגוקסין )אקטיק, אבסטרל( פנטניל); לנוקסין,
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 שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות שאינן אלו גם, נוטלים שאתם התרופות כל על ולרוקח לרופא לספר הקפידו אז.
 נוגדות ותרופות ,saquinavir לוואי תופעות לאיתור בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות מינון את לשנות יצטרך שלך

) טופרניל, סורמונטיל( אימיפרמין), אנאפרניל( קלומיפרמין, אמיטריפטילין כולל מסוימות טריציקליות דיכאון
 סלמטרול(ב, סרוונט ;)Advair-עם אינטראקציה לקיים עשויות אחרות תרופות. ומפרוטילין

)Synercid(; rifabutin )Mycobutin(; ודלפופריסטין  קווינופריסטין; quetiapine )Seroquel(; סילדנפיל כגון מסוימים 
פוספודיאסטראז  מעכבי) )PDE5(סטקסין, לויטרה( וורדנפיל) סיאליס, אדסירקה( טאדלפיל), ויאגרה(

-Yosprela, Zegerid(; ב)Prilosec, אומפרזול ; nefazodone; איבוטיליד כמו סדיר לא לדופק מסוימות תרופות )
 טגרטול, אפיטול, קרבטרול( קרבמזפין כגון בהתקפים לטיפול תרופות); סוטיליז, סורין, בטאפייס( וסוטלול), קורברט

ריטונוויר עם טיפרנאוויר  או) ;)Aptivus(מתאדוז, דולופין( מתדון; ופנוברביטל) פניטק, דילנטין( פניטואין), ועוד

, nelfinavir )Viracept(, ריטונוויר עם לופינאוויר )סלצנטרי( מראווירוק), קאלטרה)Crixivan(, (כולל איידס  או 
 מדכאים);  אחרים ,)Gengraf, Neoral, Sandimmune(ו ;)sirolimus )Rapamune-ב לטיפול תרופותHIV- אינדינביר
 ,Duragesicציקלוספורין כגון מסוימים חיסוניים

.שום וכמוסות, ון'ג סנט וורט במיוחד, לקחת מתכוון או נוטל אתה צמחיים מוצרים אילו שלך לרופא ספר

 או סבל במשפחתך מישהו או אתה ואם, אלכוהול של גדולות כמויות פעם אי שתית או שותה אתה אם שלך לרופא ספר
 או גבוה כולסטרול, סדיר לא דופק פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא גם ספר. בסוכרת פעם אי סבל

 אינו או לקטאז מספיק לייצר מסוגל אינו הגוף שבהם מצבים); דימום הפרעת( המופיליה); בדם שומנים( טריגליצרידים
.כליות או לב מחלות או, לקטוז לסבול יכול

 התקשרsaquinavir,  נטילת בזמן להריון נכנסת את אם. להריון להיכנס מתכננת או בהריון את אם שלך לרופא ספר
.סקווינאביר נוטל או-HIV ב נגוע אתה אם להניק צריך לא אתה. שלך לרופא

, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי של היעילות את להפחית עשוי-saquinavir ש לדעת עליך
.אחר מניעה באמצעי שימוש על שלך הרופא עם שוחח). זריקות או טבעות

.סקווינאביר נוטל שאתה השיניים לרופא או לרופא ספר, שיניים ניתוח כולל, ניתוח עובר אתה אם

 גבנון('' הצוואר, העליון הגב כגון, בגופך שונים לאזורים לעבור או לעלות עשוי שלך הגוף ששומן לכך מודע להיות עליך
.שלך והזרועות הרגליים, מהפנים בגוף שומן באובדן שתבחין ייתכן. הבטן וסביב השדיים''), תאו

 אין אם גם, זו תרופה נוטל שאתה בזמן) שלך בדם הסוכר ברמת עלייה( היפרגליקמיה לחוות עלול שאתה לדעת עליך
 הטלת, קיצוני צמא: סקווינאביר נוטל שאתה בזמן הבאים מהתסמינים אחד לך יש אם מיד לרופא ספר. סוכרת עדיין לך

 אחד לך שיש ברגע שלך לרופא להתקשר מאוד חשוב. חולשה או מטושטשת ראייה, קיצוני רעב, תכופה שתן
 קטואצידוזיס. קטואצידוזיס הנקרא חמור למצב לגרום עלול מטופל שאינו בדם גבוה שסוכר מכיוון, הללו מהתסמינים

 בחילות, בפה יובש כוללים קטואצידוזיס של תסמינים. מוקדם בשלב מטופלת לא היא אם חיים לסכנת להפוך עלולה
.בהכרה וירידה פירותי ריח עם נשימה, נשימה קוצר, והקאות

 ולהתחיל להתחזק עלולה שלך החיסונית המערכת-HIV, ב בזיהום לטיפול תרופות נוטל שאתה שבזמן לדעת עליך
 של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. להתרחש אחרים למצבים לגרום או בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם
 לספר הקפדsaquinavir,  עם הטיפול התחלת לאחר מחמירים או חדשים תסמינים לך יש אם. אלה מצבים או זיהומים

.שלך לרופא

?מיוחדות תזונה הוראות אחר לעקוב עליי האם

.התרופה נטילת בזמן אשכוליות מיץ ושתיית אשכוליות אכילת על שלך הרופא עם שוחח
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?מנה אשכח אם לעשות עלי האם כובע

 שהוחמצה המנה על דלג, הבאה למנה הזמן הגיע כמעט אם, זאת עם. אותה זוכר שאתה ברגע שהוחמצה המנה את קח
.שהוחמצה מנה על לפצות כדי כפולה מנה ליטול אין. במינון שלך הקבוע הזמנים בלוח והמשך

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ׁשלִׁשּול

בטן כאב

בחילה

הקֲָאָה

עצירות

עייפות

גב כאב

יבשים עור או שפתיים

חום

 התקשר, האלה מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול קבל או מיד שלך לרופא

בליעה או נשימה קשיי, שפתיים או גרון, פה, פנים, בעיניים נפיחות, גירוד, פריחה

קילוף או שלפוחיות מעורר עור

 כאב, בהירה צואה, כהה שתן, קיצונית עייפות, שפעת דמויי תסמינים, תיאבון אובדן, העיניים או העור של הצהבה
הקיבה של העליון הימני בחלק

עילפון, דופק או סדיר לא, איטי דופק, סחרחורת, סחרחורת

 זו תרופה נוטל שאתה בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
Saquinavir

 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
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 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

גרון כאב

?אחר מידע לדעת צריך

 כדי הטיפול ובמהלך לפני מסוימות מעבדה בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
 את המודדת בדיקה(ECG;  אלקטרוקרדיוגרמה להזמין גם עשוי שלך הרופא. לסאקווינאביר שלך הגוף תגובת את לבדוק

.ובמהלכו לפני) בלב החשמלית הפעילות

 המרשם של מחדש מילוי לגבי לך שיש שאלה כל שלך הרוקח את שאל. שלך התרופות את לקחת אחר אחד לאף תיתן אל
.שלך

 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

Invirase®

15/06/2019-  לאחרונה מתוקן

זה דף לצטט כיצד למד
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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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