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בלבד מעבדה או חולים בית או רשום רופא של לשימוש

קומפוזיציה1.
: מכילה מצופה לא טבליה כל

ג"מ4  סרוגליטזר
ש עזר חומרי

 תחמוצת, לקטוז, מיקרו-גבישית תאית הם בטבליה פעילים לא מרכיבים
 תחמוצת ודו קרוסקרמלוז נתרן, סטארט מגנזיום, טלק, פובידון, מגנזיום
.קולואידי סיליקון

תרופה תיאור2.
LIPAGLYNTM):הבאה המבנית הנוסחה עם (, )αS( -(2)  מגנזיום מלח

-1-yl[ethoxy[-, 1:-pyrrol-5-]4-)methylthio(phenyl[-1H-4-]2-]2-methyl
-ethoxy, αהמדדים את והן השומנים פרופיל את הן המתקן כפול מווסת הוא 

 השם. סרוגליטזר של ג"מ4  המכילה הפה דרך כטבליה זמין זה. הגליקמיים
 )Saroglitazarבנזנפרופנואית חומצה הוא סרוגליטזר של הכימי

O

O CH3
O

O
+Mg2נ

2
SCH3

 המולקולרית והמסהS] NO [CH Mg  היא סרוגליטזר של האמפירית הנוסחה
.מול/גרם900  היא

252842

ושימוש אינדיקציות3.
LIPAGLYNTMוהיפרטריגליצרידמיה סוכרתית בדיסליפידמיה לטיפול מיועד 

קליניים במחקרים. בסטטינים טיפול ידי על נשלטת שאינה2  מסוג סוכרת עם
,LIPAGLYNTMטריגליצרידים של הפחתה הדגימה  ,(TG)כולסטרול

Lipoprotein )LDL(  Density ,Lowמאוד נמוכה בצפיפות כולסטרול 
,(VLDL)לא( גבוהה צפיפות ללא כולסטרול  (HDLבכולסטרול ועלייה  .HDLזה 

 בצום בפלזמה הגלוקוז הפחתת ידי על נוחים גליקמיים מדדים הראה גם
.סוכרת בחולי מסוכר והמוגלובין



וניהול מינון4.
.ביום פעם ג"מ4  של אחת טבליה הואLIPAGLYNTMשל המומלץ המינון

וחוזקות מינון צורות5.
LIPAGLYNTMטבליה כל. הפה דרך למתן מצופות לא כטבליות זמין 

.סרוגליטזר של ג"מ4  מכילLIPAGLYNTMשל מצופה לא

נגד התוויות6.
.בניסוח המשמשים העזר מחומרי אחד לכל או-Saroglitazar ל יתר רגישות

זהירות ואמצעי אזהרות7.
 למיאופתיות פוטנציאל הוכיחו לאLIPAGLYNTMעם קליניים מחקרים למרות

 טיפול להתחיל ישLIPAGLYNTM ,הכליות או/ו הכבד בתפקוד שיבוש או
 של היסטוריה או, תקין לא כליות או כבד תפקוד עם בחולים בזהירות
.מיופתיות

LIPAGLYNTMשל הוקמה לב ספיקת אי עם בחולים נחקר לא  III
Association )NYHA( Class Heart York Newאו .IVLIPAGLYNTMיש 

 אי עם לב ממחלת הסובלים2  מסוג סוכרת עם בחולים בזהירות להתחיל
 ותסמינים סימנים לגבי כאלה מטופלים אחר לעקוב ויש, אפיזודית לב ספיקת

.לב ספיקת אי של
 במשקל משמעותית עלייה על דווח לא, הקליניים המחקרים שבמהלך למרות

 במשקל מהירה עלייה שחווים מטופלים להעריך יש, LIPAGLYNTMבצקת ועל
 ואי מוגזמת בצקת כגון לנפח הקשורים ואירועים נוזלים הצטברות עבור

.לב ספיקת

שליליים אירועים8.
 טיפול משך שבועות24  עד12  שלIII  שלב מבוקרים קליניים מחקרים בשני
 היו שדווחוAEs)  ≥(2%  ביותר השכיחות הלוואי תופעותLIPAGLYNTMעם

 באופיים בינוניות עד קלות היו ההפרעות רוב. ופירקסיה אסתניה, גסטריטיס
.המחקר להפסקת הביאו ולא

 שנצפוAE  שיעורי, מאוד משתנים בתנאים נערכים קליניים שמחקרים מכיוון
 לשיעורים ישירות להשוואה ניתנים אינם תרופה של קליניים במחקרים
 השיעורים את משקפים שלא וייתכן אחרת תרופה של קליניים במחקרים

.בפועל שנצפו

סמים בין אינטראקציות9.

CYP(  P( 450-ציטוכרום של רקומביננטיים איזוזימים באמצעות במבחנה מחקרים
,2D6 2C19, 2C9  את משמעותי באופן מעכב אינו-Saroglitazar ש כך על מצביעים
CYP1A2,3 וA4-10.  של בריכוזμMהראה לא סרוגליטזר, דומה באופן



100  של ריכוז עד נבדק כאשרCYP3A4  אנזים להשראת פוטנציאל כל
 שעברוHepG2  בתאי לוציפראז מבוססreporter  במבחן מיקרומטר

 בין אינטראקציה על קליניים מחקרים נערכו שלא למרות. טרנספקציה
ו מיקרומטר(10  שנבדקו שהריכוזים מכיוון, כה עדLIPAGLYNTMתרופתית

ש להסיק ניתן, סרוגליטזר של הממוצע-C מה כמה פי גבוהים) מיקרומטר-100
LIPAGLYNTMמשמעות בעלות תרופתיות בין לאינטראקציות יגרום לא 

.לעיל שהוערכו-CYPs ל הקשורה קלינית

מקסימום

ספציפיות באוכלוסיות שימוש10.
הריון10.1
C קטגוריה: הריון

 הולם מחקר אין שכן הוכח לא הרות בנשיםLIPAGLYNTMשל הבטיחות
במהלך להריון שנכנסות נשים. הרות בנשים שנערך היטב ומבוקר

LIPAGLYNTMשלהם לרופאים לפנות צריך הטיפול.LIPAGLYNTMיש 
 הסיכון את מצדיקה הפוטנציאלית התועלת אם רק ההריון במהלך להשתמש

.לעובר הפוטנציאלי
 התפתחות עלSaroglitazar  של ההשפעות, חיים בבעלי במחקרים

ו25 5,  של חוזרות פומיות מנות שקיבלו בהריון בחולדות הוערכו העובר-עובר
 שהוא, ג"ק/ג"מ-5 ב עוברית או אימהית רעילות הבחינו לא. ליום ג"ק/ג"מ-125
 לאדם המומלץ המרבי מהמינון הגוף שטח בסיס על בערך גבוה12  פי

(MRHD)שלLIPAGLYNTM 4למינון עד טרטוגני אינו סרוגליטזר כי נמצא. ג"מ 
.בחולדות יום ג"ק/ג"מ125  של ביותר הגבוה

 יום/ג"ק/ג"מ-200 ו50 10,  של חוזרות פומיות מנות שקיבלו בהריון בארנבות
 רעילות וללא ג"ק/ג"מ10  עד אימהית רעילות הבחינו לא, סרוגליטזר של

 הגבוה למינון עד טרטוגני אינו סרוגליטזר כי נמצא. ג"ק/ג"מ50  עד עוברית
.בארנבות ליום ג"ק/ג"מ200  של ביותר
מניקות אמהות10.2

 אם ידוע שלא מכיווןLIPAGLYNTMלהשתמש צריכות לא מניקות אמהות
.אם לחלב מופרש סרוגליטזר

בילדים שימוש10.3

.הוכחו לא ילדים בחוליםLIPAGLYNTMשל ויעילות בטיחות

גריאטרי שימוש10.4

 ,קשישים בחולים הנלוות ובתרופות הנלווית בתחלואה בהתחשב
LIPAGLYNTMגריאטריים בחולים בזהירות להשתמש יש.



יתר מנת11.
. דווחLIPAGLYNTMעם יתר מנת של שכיחות אין, קליניים מחקרים במהלך
, במטופל כללי תומך טיפול לציין יש, LIPAGLYNTMעם יתר מנת של במקרה
.הקליני המצב על ותצפית חיוניים סימנים אחר מעקב כולל

קלינית פרמקולוגיה12.
פעולה מנגנון12.1

 מופעל פרוליפרטור פרוקסיזום ובעיקר חזק אלפא אגוניסט הוא סרוגליטזר
-(PPAR)אגוניסטית פעילות עם אגוניסט -PPARמתונה גמא . PPARsגורמי הם 
 גנים של הביטוי את המווסתים גרעיניים שומנים ידי על המופעלים שעתוק
, וליפופרוטאין שומנים של החומרים חילוף בבקרת המעורבים שונים

 של הפרמקולוגיות ההשפעות. דלקתיים ותהליכים גלוקוז של הומאוסטזיס
Saroglitazarשונים פרה-קליניים במודלים בהרחבה הוערכו . Saroglitazar

 בעיקר המתווך אנטי-סוכרתיות וגם אנטי-דיסליפידמיות השפעות גם הראה
.בהתאמה-PPARγ וPPARα  של הפעלה באמצעות

 בתורו זהTG.  של וההפרשה הסינתזה את ומפחיתה(FA)  שומן חומצות של הכבדי החמצון את מגבירהSaroglitazar  ידי עלPPARα  הפעלת

TG  של מסירה והן-FA ה סינתזת את מקטין ובכך, לכבד) שומן ורקמת השלד שריר למשל( היקפיות מרקמותFA    של ההסטה את מגביר

 ליפאז ליפופרוטאין הפעלת ידי על מהפלזמה-TG ב עשירים חלקיקים של ולסילוק מוגברת לליפוליזה גם גורם סרוגליטזר. היקפיות לרקמות

(LPL)אפוליפופרוטאין ייצור והפחתת -III C)פעילות מעכב  .(LPLש נמצא, ל"הנ למנגנון בהתאם Saroglitazar-כולסטרול מפחית גם  LDL

 למרות. כולסטרול-HDL-וII AI, A- האפוליפופרוטאין של בסינתזה לעלייה גם גורמתSaroglitazar  ידי עלPPARα  הפעלת. בפלזמה

 המעורבים לאינסולין המגיבים גנים של השעתוק את ומווסתPPARγ  של להפעלה גורם גם הואPPARα,  אגוניסט בעיקר הוא שסרוגליטזר

 של במטבוליזם המעורבים-PPARγ ל המגיבים רבים גנים של הביטוי את מגבירSaroglitazar . גלוקוז של וניצול הובלה, ייצור בבקרת

(FATP)  שומן חומצות של הובלה חלבוןLPL, (aP2),  אדיפוציטים שומן חומצות קושר חלבון, אדיפונקטין כולל, ושומנים פחמימות

 שומן חומצות של הארוחה לאחר העלייה את מפחית סרוגליטזר, אלה גנים של הביטוי הגברת ידי על(CD36).  שומן חומצות של וטרנסלוקאז

 והשריר הכבד על המטבולי העומס את מפחית, בכבד גלוקוז תפוקת מתווכת אינסולין של ספיגה שלאחר הדיכוי את משפר, בפלזמה חופשיות

 כולל, ושומנים פחמימות של במטבוליזם המעורבים-PPARγ ל המגיבים רבים גנים של הביטוי את מגבירSaroglitazar  גלוקוז ומקדם

 שומן חומצות של וטרנסלוקאז(FATP)  שומן חומצות של הובלה חלבוןLPL, (aP2),  אדיפוציטים שומן חומצות קושר חלבון, אדיפונקטין

.(CD36)את משפר, בפלזמה חופשיות שומן חומצות של הארוחה לאחר העלייה את מפחית סרוגליטזר, אלה גנים של הביטוי הגברת ידי על 

Saroglitazar  גלוקוז ומקדם והשריר הכבד על המטבולי העומס את מפחית, בכבד גלוקוז תפוקת מתווכת אינסולין של ספיגה שלאחר הדיכוי

 חומצות קושר חלבון, אדיפונקטין כולל, ושומנים פחמימות של במטבוליזם המעורבים-PPARγ ל המגיבים רבים גנים של הביטוי את מגביר

 גנים של הביטוי הגברת ידי על(CD36).  שומן חומצות של וטרנסלוקאז(FATP)  שומן חומצות של הובלה חלבוןLPL, (aP2),  אדיפוציטים שומן

 אינסולין של ספיגה שלאחר הדיכוי את משפר, בפלזמה חופשיות שומן חומצות של הארוחה לאחר העלייה את מפחית סרוגליטזר, אלה

גלוקוז ומקדם והשריר הכבד על המטבולי העומס את מפחית, בכבד גלוקוז תפוקת מתווכת



 נצפוSaroglitazar  של רגישות ואינסולין סוכרת נוגדות השפעות. שימוש
 לגלוקוז בסבילות פגיעה או/ו היפרגליקמיה שבהם, פרה-קליניים במודלים

.המטרה ברקמות לאינסולין עמידות של תוצאה היא

פרמקודינמיקה12.2
 )II )T2DM:מסוג סוכרת עם דיסליפידמיה12.2.1

 מחקרים בשני הוערכו ליום ג"מ4  של במינוןLIPAGLYNTMשל ההשפעות
 עם סוכרת חולי כולל, מקבילה בקבוצה, סמיות כפול-III, שלב אקראיים

עם טופלו החולים, אחד במחקר. ל"ד/ג"מ200  מעל טריגליצרידים
LIPAGLYNTM 4התוצאות. שבועות24  למשך) ג"מ(45  פיוגליטזון או ג"מ 

:להלן1  בטבלה מוצגות

 בעקבות וגליקמיים שומנים בפרמטרים שינוי אחוז1:  טבלה
LIPAGLYNTMג"מ4  טיפול

24 שבוע12 שבועזמן נקודת

TG- 46.1#*±5.6- 45.7#*±5.1

±3.8*6.9# -±3.6*7.3 -כולסטרול הכל סך

±6.2*4.8 -0.4±6.5 -כולסטרול

VLDL- 46.1#*±5.6- 46.1#*±5.2 כולסטרול

HDL10.0*±3.74.6±3.9 כולסטרול

A10.7±4.82.2±8.2 אפו

±5.4*9.8 -±5.4*11.9 -ב אפו

FPG^- 15.2*±3.5- 11.5*±5.8

HbA1c- 0.3*±0.1- 0.3*±0.1

(SE)  תקן שגיאת± (LSM)  ביותר הנמוך הריבוע כממוצע מוצגים הערכים כל
(PP), פרוטוקול פר אוכלוסיית של

הבסיס לקו בהשוואה סטטיסטית מובהק שינוי*
 ערכי^ , לפיוגליטזון בהשוואה סטטיסטית מובהק שינוי#

FPGכממוצע מוצגים  ± SEאוכלוסיית של PP



 בנבדקיםIII- ATP ה יעד את השיגו ג"מLIPAGLYNTM 4,לפיוגליטזון בהשוואה
2. בטבלה שמתואר כפי נוספים

 בעקבותIII ATP  יעד המשיגים החולים אחוז2:  טבלה
LIPAGLYNTMלפיוגליטזון בהשוואה ג"מ4  של טיפול

LIPAGLYNTM

(%) ג"מ4
פיוגליטזון

(%) ג"מ45
ATP* יעד

29.450.0אחד קריטריון אפילו השיג לא

26.522.7אחד קריטריון השיג

35.327.3קריטריונים שני השיג

8.80.0הקריטריונים שלושת את השיג

, ב"בארה לכולסטרול הלאומית החינוך תוכנית של במבוגרים לטיפול,
2002-2003 IIIפאנל  - ATP*

: נקבה, ל"ד/ג"מHDL > 40 , ל"ד/ג"מLDL < 100 , ל"ד/ג"מ150 <  טריגליצרידים: זכר
ל"ד/ג"מHDL > 50 , ל"ד/ג"מLDL < 100 , ל"ד/ג"מ150 <  טריגליצרידים



 בחולי הוערך ליום ג"מ4  של במינוןLIPAGLYNTMשל ההשפעה, אחר במחקר
-10 ב טיפול עם מבוקרת שאינה היפרטריגליצרידמיה עם סוכרת

Atorvastatinעם טופלו החולים. ג"מLIPAGLYNTM 4למשך פלצבו או ג"מ 
:להלן3  בטבלה מוצגות התוצאות. ג"מAtorvastatin 10  עם יחד שבועות12

 בעקבות וגליקמיים שומנים בפרמטרים שינוי אחוז3:  טבלה
LIPAGLYNTMג"מ4  טיפול

12 שבוע6 שבועזמן נקודת

TG- 46.4#*±3.1- 47.2#*±3.2

±1.8*25.8# -±1.9*23.6 -כולסטרול הכל סך

±2.4*30.7# -±2.5*28.1 -כולסטרול

VLDL- 45.1#*±3.3- 46.5#*±3.2 כולסטרול

HDL8.3±2.88.1±2.5# כולסטרול

ApoA18.1±3.29.2±4.5

±2.3*32.1# -±2.4*29.1 -ב אפו

FPG- 14.9#*±3.7- 10.5#*±4.2

PP, אוכלוסיית שלSE- ± LSM כ מוצגים הערכים כל
,הבסיס לקו בהשוואה סטטיסטית מובהק שינוי*
לפלסבו בהשוואה סטטיסטית מובהק שינוי#



 ביותרIII- ATP-ה יעד את השיגAtorvastatinLIPAGLYNTM, עם בשילוב
 סיכון הפחתת שמדגים מכאן; בלבדAtorvastatin  מאשר נבדקים

4) טבלה(. יותר טובה קרדיווסקולרית

LIPAGLYN בעקבותATP  יעד את המשיגים החולים אחוז4:  טבלה
TMעם בשילוב לפלסבו בהשוואה ג"מ4  של טיפול Atorvastatin

LIPAGLYNTM 410 +  ג"מ
Atorvastatinג"מ (%)

+ פלצבו
(%) ג"מ10  אטורבסטטין

*ATP  יעד

הושג לא אפילו
אחד קריטריון

10.3#30.1

אחד השיג
קריטריונים

30.838.6

שניים השיג
קריטריונים

43.624.1

שלושתם את השיג

קריטריונים
15.46.0

נקבה ל"ד/ג"מHDL > 40 , ל"ד/ג"מLDL < 100 , ל"ד/ג"מ150 <  טריגליצרידים: זכר*

ל"ד/ג"מHDL > 50 , ל"ד/ג"מLDL < 100 , ל"ד/ג"מ150 <  טריגליצרידים:
ג"מAtorvastatin 10 +  מפלסבו משמעותית שונה#

LIPAGLYNTMב ירידה גם הראה-HDL- TG, LDL, VLDL, nonו כולסטרול TC-
.סוכרת חולי שאינם בחולים-HDL ב עלייה עם
 סוכרתיים בנבדקים הןIII I- שלב ניסויי במהלך היפוגליקמיה של שכיחות דווחה לא
.סוכרת חולי שאינם בנבדקים והן

האדם של פרמקוקינטיקה12.3

 טווח פני על הוערךLIPAGLYNTMשל היחיד המינון של הפרמקוקינטיקה
.ג"מ128  עד0.125  של המינון



קליטה12.3.1
 התרחשו בפלזמה סרוגליטזר של שיא רמות, בריאים במתנדבים פומי מתן לאחר
 והשטח(C)  המקסימלי הפלזמה ריכוז. המינים בשני המינון לאחר אחת כשעה
 המנות עם פרופורציונלי באופן גדלוSaroglitazar  של(AUC)  לעקומה מתחת

של בודדת פומית מנה לאחר. ליום ג"מ128 -  ג"מ0.125  על שניתנו היחידות
LIPAGLYNTM 4נצפה, בריאים במתנדבים ג"מ  C91.0 ± 337.1  של/ml ng)

SD, n=6).±  ממוצע
 או מגדרית השפעה הראתה לא ונשים גברים בריאים מתנדבים של מאוחדת אנליזה
Saroglitazar. של הפרמקוקינטיקה על מזון על השפעה

0-מקסימום

מקסימום

הפצה12.3.2
של בודדת מנה מתן לאחר סרוגליטזר שלF) (Vd/ הממוצע פומי הפצה נפח

LIPAGLYNTM 4נרחב באופן קשור ּבמַבַחנֵהָ.ליטר6.92 ± 20.14  היה ג"מ 
 סרוגליטזר של בפלזמה החיים מחצית ממוצע. אנושית בפלזמה96%) (~  לחלבון
0.9 ± 2.9  זה ג"מSaroglitazar LIPAGLYNTM 4 של בודדת מנה מתן לאחר
 עובר אינו שסרוגליטזר הראו אדם בבני מרובים במינונים מחקרים. שעות

.ימים10  במשך ביום פעם חוזר במינון הצטברות

מטבוליזם12.3.3
F ,CL/, לכאורה אוראלי פינוי יש ג"מ-4 לLIPAGLYNTM,בריאים במתנדבים
.שעה/ליטר0.93 ± -4.8 ל המחושב
-Saroglitazar ש הראו אנושיים כבד של במיקרוזומים שימוש שעשו מחקריםּבמַבַחנֵהָ

.מטבולית מבחינה יציב
 לשלושה חומרים חילוף שעבר נמצא סרוגליטזר, ג"מ4  מתןLIPAGLYNTMהבא

 ביותר השכיח החמצוני המטבוליט של החשיפה. קלים חמצוניים מטבוליטים
.סרוגליטזר של מהחשיפה-10% מ פחות נמצאה

הפרשה12.3.4
 לו שיש כך על שמעיד מה, בשתן הופרש לא סרוגליטזר, בריאים מתנדבים אצל

.כלייתי לא סילוק מסלול
 בנתיב שינוי ללא ברובו מסולק-Saroglitazar ש הראו פרה-קליניים מחקרים

.הכבד-ובילארי

קלינית לא טוקסיקולוגיה13.
וכרונית חריפה רעילות על מחקרים13.1

 עד וכלבים חולדות, בעכברים בוצעו וכרונית חריפה רעילות על שונים מחקרים
 לבקן בעכברי(MTD)  הנסבל המקסימלי המינון, חריף מינון במחקרי. חודשים12

.ג"ק/ג"מ1200  היה הוא ויסטאר ובחולדות, ג"ק/ג"מ500  היה שוויצרי



-CNS, CVS, ב שליליים שינויים גילו לא בטיחותיים פרמקולוגיים מחקרים. ג"ק
הוכח, חוזרים במינונים רעילות במחקרי. והעיכול הנשימה מערכת של פרמטרים

 מהמינונים כמה פי הגבוהים במינונים מקובל בטיחות פרופיל-Saroglitazar ל
 בעיקר היו שנצפו הרעילות ההשפעות, גבוהים במינונים. אדם לבני המאושרים
PPAR. מנגנוני ידי על המתווכות המוגזמות הפרמקולוגיות ההשפעות

בפוריות פגיעה13.2
 הפוריות או ההזדווגות על כלשהן שליליות השפעות הראה לא סרוגליטזר
 על לאדם המאושר מהמינון250  מפי יותר( ג"ק/ג"מ125  עד של זכרים בחולדות

"מ3  עד פוריות על שליליות השפעות נצפו לא נקבות בחולדות). גוף שטח בסיס
 את שינה סרוגליטזר). הגוף שטח בסיס על המאושר מהמינון7  פי( ג"ק/ג

 המומלץ מהמינון35  פי שהם ג"ק/ג"מ-15 ב המלטה מדדי ואת הייחום מחזוריות
.לאדם
 הראה לא סרוגליטזר, בחולדות לידה ואחרי לפני התפתחותי מחקר במהלך

 יותר שהוא ג"ק/ג"מ1  עד של הנקה ומדדי הרבייה ביצועי על שליליות השפעות
.אדם בבני הטיפולי מהמינון

קרצינוגניות13.3
 לאWistar.  בחולדות נערךSaroglitazar  של שנתיים בן קרצינוגניות מחקר
 מחקר ידי על יותר עוד שאושר מה, אדם לבני פוטנציאלי מסרטן חשש זוהה

.מולקולריים ביולוגיים בסמנים המשתמשים אנושיים לא בפרימטים מכניסטי

מוטגניות13.4
 טוקסיקולוגיים מחקרים של בסוללה גנוטקסי ולא מוטגני כלא נמצא סרוגליטזר

 כרומוזומלית סטייה בדיקת, איימס חיידקי של המוטגניות בדיקת כולל, גנטיים
העכבר של המיקרו-גרעין ובדיקת היקפיים אנושיים בדם לימפוציטים באמצעות

.

אספקה כיצד14.
LIPAGLYNTMבצד"4"  כתוב עם ציפוי ללא קמורות דו עגולות כטבליות מסופק 

.ג"מ4  של בעוצמה זמין. השני בצד ופשוט אחד
LIPAGLYNTMכל. אלו-אלו   בשלפוחית טבליות-10 כ מסופקות הטבליות 

.מונו בקרטון ארוזה   שלפוחית

וטיפול אחסון הוראות15.
 של ידם להישג מחוץ לשמור. אור מפני הגן. יבש ובמקום צלזיוס מעלות-25 ל מתחת אחסן

.הילדים



ידי על מיוצר16.
LIMITED HEALTHCARECADILA ,8, ' מס י-באולה'סרקג לאומי כבישA
.אראט'גוג210, 382 -  אחמדאבאד אזור, סנאנד.: טל, מוראיה

ידי על משווק17.

מ"בע בריאות קדילהשל חלוקה
.הודו015. 380  אחמדאבאד, לווין כבישים צולב', זידוס מגדל'

2365www.zyduscadila.com +91-79-2686 : פקס) קווים(20 8100 +91-79-2686 : טלפון

TMמסחרי לסימן בקשה הוגשה.
 נוספים לפרטים. הודוLimited, Ahmedabad Healthcare ,Cadila  של מסחרי סימן הואTMליפגלין

www.lipaglyn.com: בכתובת בקר
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