
Acenocoumarolטבליות ג"מ1 ®סינתרום
עבורך חשוב מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא

.לך אמרו הרוקח או שהרופא כפי או זה בעלון שמתואר כפי בדיוק התרופה את תמיד קח

-
-
-

.לשלך זהים שלהם המחלה סימני אם גם, להם להזיק
תופעות כל כולל זה. שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם-

4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי

.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור
.הרוקח או הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם

להיות יכול. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה

זה בעלון יש מה

משמש הוא ולמה סינתרום מהו1.

סינתרום נטילת לפני לדעת עליך מה2.

סינתרום לקחת כיצד3.

אפשריות לוואי תופעות4.

סינתרום לאחסן כיצד5.

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמה סינתרום מהו1.

דם לדילול תרופות( קרישה נוגדי הנקראות תרופות לקבוצת שייכת.
Tablets )acenocoumarol( ( mg 1Sinthrome

 ורידים פקקת למשל, הדם כלי את החוסמים דם קרישי של ומניעה לטיפול משמש סינתרום
(DVT). עמוקים

 ולגרום הקרישים הגדלת את לעצור עלול הוא אך נוצרו שכבר דם קרישי ממיס אינו סינתרום
.יותר חמורות לבעיות

Sinthrome לוקח שאתה לפני לדעת צריך שאתה מה2.

.זה בעלון הכלול הכללי מהמידע שונים להיות עשויים הם. בקפידה הרופא הוראות כל את בצע

 דומות תרופות או, לאצנוקומרול) יתר רגישים( אלרגיים הם:אתה אם סינתרום תיקח אל•
 מהמרכיבים אחד לכל או), פנפרוקומון, וורפרין למשל( קומרין נגזרות הנקראות הדם לדילול

)נוסף ומידע האריזה תוכן6,  סעיף ראה( בסינטרום

).ופוריות הנקה, הריוןראה( מניקים או להריון להיכנס מתכננים, בהריון נמצאים•

אלכוהוליסטים הם•

דמנציה או סכיזופרניה, למשל, כלשהי נפש מחלת יש•
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 ניתוח בכל או בעיניים, במוח, השדרה בעמוד ניתוח לעבור עומדים או, לאחרונה עברו•
גדול

שלך המוח לתוך דימום ידי על שנגרם מוחי אירוע עבר•

מאוד גבוה דם מלחץ סובלים•
מעי דימום כל או קיבה כיב לך יש•
דם להשתעל או למים דם להעביר•
מוסברות בלתי חבלות או דימום בעיות, כלשהן דימום מהפרעות סובלים•
אלה( נשימה בקוצר מלווה להיות שעלול החזה של שמאל בצד או החזה במרכז חד כאב מרגיש•

 אם או) פריקרדיטיס הנקראת הלב סביב דלקת או נוזלים הצטברות של סימנים להיות עשויים
 להיות עשויים אלה( בחזה וכאבים פריחה, בלב אוושה, שפעת דמויי תסמינים חווה אתה

)אנדוקרדיטיס הנקרא הלב של הפנימית בדופן זיהום של סימנים

.כליות או כבד מחלתהלנתק יש•

 נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם או, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם
.סינתרום

זהירות ואמצעי אזהרות
 נטילת לפני. סינתרום טבליות נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח

Sinthromeאתה אם לרוקח או לרופא ספר:
סרטן יש•
)נפיחות( דלקת או זיהום יש•
המעי או/ו מהקיבה המזון ספיגת על המשפיעה הפרעה יש•
 הדם זרימת את להפחית עלול זה- ) נשימה ולקוצר לנפיחות הגורמת( לב ספיקת אי יש•

הדם קרישת את יפחית בתורו אשר, בכבד
הדם קרישת את להפחית עלול זה-  כבד בעיות יש•
סינתרום של הפירוק תוצרי של להצטברות להוביל עלול זה-  בכליות בעיות יש•

התריס בלוטת של יתר פעילות יש•

קשישים הם•

 מהרגיל ארוך לדימום יגרום זה- S  בחלבון מחסור אוC  חלבון כמו דם מהפרעת סובלים•
.פציעה או חתך לאחר

:לך יש אם למשל, לדימום יותר גבוה סיכון לך יש•
(INR) המנורמל הבינלאומי היחס עבור משתנות דם בדיקות תוצאות של היסטוריה-
כזה פעם אי לי שהיה או בתריסריון או בקיבה כיב-
גבוה דם לחץ-
)במוח דם כלי מחלת( למוח הדם במחזור בעיות-
אנֲמִֶיהָ-
לאחרונה פציעה או פצע-
ארוכה תקופה במשך סינתרום נוטל או להלן המוזכרות מהתרופות אחת כל נוטל-

.סינתרום נוטל שאתה בזמן שלך לשרירים כלשהן זריקות לקבל אמור לא אתה

 אם או רנטגן בדיקת או מסריקה כחלק או שלך השדרה לעמוד כלשהן לזריקות זקוק אתה אם
.שלך הרופא עם שלך בטיפול תחילה לדון הקפד, שיניים ניתוח כולל, קל לניתוח זקוק אתה

 את ליידע יש. מהרגיל יותר לדמם צפוי אתה, בסינטרום השימוש בזמן בתאונה מעורב אתה אם
 קרישה הנוגד כרטיס את תמיד נשא. מיד סינתרום נוטל שאתה החולים בית צוות או הרופא
).זו בתרופה משתמש שאתה המציינת מהרוקח זיהוי תעודת( שלך האישי
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 תרופות נוטלים חולים כאשר לפעמים קורה, בעור דם בכלי סידן מצטבר שבו מצב, קלציפילקסיס
 להוביל שעלולים כואבים בעור כיבים או לגושים גורם זה אבל, נדיר זה. סינתרום כולל דם לדילול
 לו יש כבר אם או, חמורה כליות מחלת יש לאדם אם רק קורה כלל בדרך זה. ולמוות חמור לזיהום
.בדם מסוימים חלבונים או פוספט, אלבומין, הסידן רמות עם בסדר לא משהו

 נטילת לפני הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם או, עליך חל לעיל מהדברים אחד אם
.סינתרום

וסינטרום אחרות תרופות
, כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת או נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר
 שהן מכיוון הבאות התרופות על במיוחד חל זה). מרשם ללא( מרשם ללא המתקבלות תרופות כולל

:לסינטרום להפריע עלולות

:כגון סינתרום פעילות את המגבירות תרופות

 הדם לדילול- ) נמוך מולקולרי משקל בעל הפרין בשם אדם ידי מעשה צורה כולל( הפרין•
ניתוח לאחר או דם קרישי, עמוקים ורידים בפקקת בטיפול

)קלינדמיצין למשל( אנטיביוטיקה•

, אמינוסליצילית חומצה, סליצילית אצטיל חומצה למשל( נלווים וחומרים סליצילית חומצה•
)כאב נגד המשמשת תרופה() דיפלוניסל

 מלהתקבץ) הדם בקרישת המעורבים בדם חלקיקים אלה( דם טסיות שעוצרות תרופות•
)טיקלופידין, קלופידוגרל, דיפירידמול למשל( יחד

 דלקתיות אנטי תרופות), סולפינפירזון למשל( פירזולון של אחרות נגזרות או פנילבוטזון•
 המכוונות אלו כולל), ודלקת חום, כאב להפחתת משמשות אלה( סטרואידיות שאינן אחרות

 מוזרק  זה(celecoxib, methylprednisolone , למשלCOX, 2- בשם ספציפית למולקולה
).שונים אלרגיים או דלקתיים במצבים לטיפול גבוה במינון לווריד לפעמים

 בדיקות כולל( יותר תכוף במעקב צורך יהיה, אלו תרופות עם בשילוב סינתרום רושמים כאשר
).דם

:כגון סינתרום פעילות את להגביר העלולות אחרות תרופות

 לטיפול-  סולפינפירזון או אלופורינול•
שתן חומצת רמות ולהורדת בגאוט

 כטיפול משמשים-  אנבוליים סטרואידים•
חלופי

-  ומסטרולון טסטוסטרון כגון אנדרוגנים•
חלופי כטיפול משמשים

 אמיודרון כמו קצב הפרעות נגד תרופות•
סדיר לא לב בקצב לטיפול תרופות-  וקינידין

, אריתרומיצין למשל( אנטיביוטיקה•
, ניומיצין, טטרציקלינים, קלריתרמיצין
, קומוקסיקלב, אמוקסיצילין, כלורמפניקול

 חלק, מהצפלוספורינים חלק
, ציפרלקס כגון מהפלואורוקווינולונים

 תרופות- ) ואופלוקסצין נורפלוקסצין
זיהומים נגד המשמשות

מחדש סלקטיבי וסרוטונין וילוקסזין•

פנופיברט למשל( נלווים וחומרים כלופיברט•
 נגד המשמשות תרופות- ) גמפיברוזיל,

גבוה כולסטרול
disulfiram-  באלכוהול לתלות•
 דם לחץ או מים לאגירת-  אטקרינית חומצה•

גבוה
 נמוכות סוכר ברמות לטיפול משמש-  גלוקגון

בדם

, מטרונידזול למשל( אימידאזול של נגזרות
, אקונאזול כמו, מקומי במתן ואפילו

 תרופה- ) ומיקונזול קטוקונזול, פלוקונאזול
זיהום נגד המשמשת

חזק כאבים משכך-  טרמדול•
ולפוריות השד לסרטן-  טמוקסיפן•
 משמש- ) אומפרזול למשל( פרוטון משאבת מעכבי•

או קיבה, חומצי ברפלוקס לטיפול

במעיים כיבים

•

•
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, פלווקסטין, ציטלופרם כגון ספיגה מעכבי
 לטיפול משמשים-  ופרוקסטין סרטרלין

ודיכאון בחרדה
לכאב המשמשת תרופה-  אקמול•
-  קו-טרימוקסזול כגון סולפנאמידים•

בזיהומים לטיפול משמשים

, טולבוטמיד כגון סולפונילאוריאה•
 דרך תרופות-  וגליבנקלמיד כלורפרומיד

לסוכרת הפה
 או לבותירוקסין כגון התריס בלוטת הורמוני•

לטיפול משמשים-  דקסטרותירוקסין
התריס בלוטת פעילות תת

- וatorvastatin, fluvastatin  כגון סטטינים•
simvastatin -דם להורדת משמשים

כולסטרול רמות
- fluorouracil 5- כגון אנטי-נאופלסטיות תרופות•

העור וסרטן העיכול מערכת, השד לסרטן

 או סימטידין כגון אגוניסטים-2ח•
 בכיבים לטיפול משמשים-  רניטידין

במעי או בקיבה

; אורוקינאז למשל( פלסמינוגן מפעילי•
( תרומבין מעכבי, ואלטפלז סטרפטוקינאז

 המשמשות תרופות- ) ארגאטרובן למשל
.לב שבץ במהלך דם קרישי לפירוק

) ציספריד למשל( פרוקינטיים סוכנים•
 ריקון להאצת המשמשות תרופות-

הקיבה

- ) הידרוקסיד מגנזיום למשל( חומצה נוגדי•
.הקיבה חומציות נגד המשמשות תרופות

) ניוונית מפרקים דלקת עבור( גלוקוזאמין•
.סינתרום של ההשפעה את להגביר עשוי

:כגון סינתרום של ההשפעה את להפחית שעשויות תרופות
-  או בסרטן לטיפול משמש•

aminoglutethimide• קושינג תסמונת
 או בסרטן לטיפול משמש-  מרקפטופורין•

 מחלות של סוג( אוטואימוניות במחלות
 את תוקפת שלך החיסונית המערכת כאשר

)שלך התאים
 אוritonavir  כגון פרוטאז מעכבי•

nelfinavir -ב לטיפול משמשיםHIV-
 או איברים השתלת לאחר משמש•

 אוטואימוניות ומחלות דלקתיות למחלות
azathioprine-  כרוניות

 או אמיטל נתרן כגון ברביטורטים•
 לטיפול-  וקרבמזפין פנוברביטל

לישון לך לעזור כדי או באפילפסיה

, פמודן כגון הפה דרך מניעה אמצעי
הריון למניעת- -cilest ו לוגינון

-  זיהום נגד המשמשת תרופה•
rifampicin

, למשל( תיאזיד משתנות תרופות•
 תרופות- ) מטולזון או בנדרופלומתיאזיד

 דם ולחץ מים באצירת לטיפול המשמשות
גבוה

 סטרואידים-  פרדניזולון כגון קורטיקוסטרואידים•
, דלקתיות מעי במחלות לטיפול המשמשים

מסוימות עור ומחלות פרקים דלקת

לדיכאון-  וורט ון'ג סנט•
 רמות נגד המשמשת תרופה-  כולסטירמין•

גבוהות כולסטרול

E ויטמין•
 של הפעילות את כמגבירות ידועות תרופות•

CYP2C19 , כלומר( מסוימים כבד אנזימי
CYP2C9,או  (CYP3A4 -או הרופא את שאל 

 אחת לאף אם בטוח אינך אם הרוקח
.כזו השפעה יש שלך מהתרופות

-  פטרייתיים בזיהומים לטיפול משמש.•
griseofulvin

6-, אזתיופרין למשל( אנטי-נאופלסטיות תרופות•
)מרקפטופורין

 של הצריכה בכמות עלייה(K  ויטמין
 של ההשפעה את להפחית יכולהK  ויטמין

acenocoumarol

•

:סינתרום של ההשפעות את להפחית או להגביר שעשויות תרופות
 המשמשות תרופות- ) סקווינאביר, ריטונביר, נלפינביר, אינדינביר כגון( פרוטאז מעכבי•

-HIV.ב בזיהום לטיפול
 ,methylprednisoloneשונים דלקתיים במצבים לטיפול המשמש קורטיקוסטרואיד.•

אחרות תרופות על סינתרום של השפעות
-  פניטואין כגון הידנטואין נגזרות ידי על לרעילות הסיכון את להגביר עלול סינתרום•

.באפילפסיה לטיפול המשמשות תרופות
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 נגד תרופות של בדם הסוכר רמת הורדת של ההשפעה את לשפר עשוי סינתרום•
.גלימפיריד או גליבנקלמיד כגון סוכרת

ואלכוהול שתייה, מזון עם סינתרום
 בדוק. שלך הדם את מדלל סינתרום שבו האופן על להשפיע עלול שהוא מכיוון אלכוהול שתיית בעת היזהר

.שלך הרופא עם תחילה

 או כמוסות כגון, אחרים חמוציות מוצרי נטילת או חמוציות מיץ משתיית להימנע עליך
 של הנכונה הכמות את מקבל שאינך היא הדבר שמשמעות מכיוון, תרכיזים

.acenocoumarol

קשיש
 בדיקות צריך ולכן סינתרום של להשפעות יותר רגיש להיות עלול אתה ומעלה65  בן אתה אם

.יותר נמוכים מינונים גם שתצטרך ייתכן. יותר תכופות

נוער ובני ילדים
( יותר תכופות לבדיקות זקוקים אלו חולים ולכן מוגבל ובמתבגרים בילדים סינתרום עם הניסיון

3). סעיף ראה

ופוריות הנקה, הריון
 חמור לנזק לגרום עלול, אחרים קרישה נוגדי כמו, סינתרום. בהריון את אם סינתרום ליטול אין

 בסיכון איתך ידון שלך הרופא. להריון להיכנס מנסה או בהריון אתה אם שלך לרופא ספר. לתינוקך
.ההריון במהלך סינתרום נטילת של הפוטנציאלי

 עשויים וילדך אתה. שלך הרופא עם סינתרום נטילת בזמן להניק ההחלטה את היטב לשקול יש
 הרופא, זהירות כאמצעי, זאת עם. סינתרום נוטלת שאת בזמן מניקה את אם דם בדיקות לדרוש

.שלו הדם דילול את למנוע כדי לילדךK  ויטמין לרשום צריך שלך

.שלך הפוריות על להשפיע יכול סינתרום אם ידוע לא

. סינתרום מתן לפני הריון לשלול כדי הריון בדיקת לבצע עשוי שלך הרופא, הפוריות בגיל הינך אם
.סינתרום נטילת בזמן מניעה באמצעי להשתמש עליך

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

במכונות ושימוש נהיגה
 כרטיס את לשמור מומלץ, זאת עם. במכונות להשתמש או לנהוג היכולת על השפעה אין לסינטרום

.איתך שלך הקרישה נוגדי

לקטוז מכיל סינתרום
 לרוקח או לרופא פנה, מסוימים לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם

.זו תרופה נטילת לפני

סינתרום לקחת כיצד3.

 אם הרוקח או הרופא עם בדוק. לך אמר שלך שהרופא כפי בדיוקSinthrome  את תמיד קח
.בטוח אינך

 עם בשלמותן הטבליות את לבלוע יש. יום בכל שעה באותה בודדת כמנה סינתרום ליטול יש
.מים משקה
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 הדם מהירות באיזו לבדוק כדי בסינטרום הטיפול במהלך סדירות דם בדיקות יארגן שלך הרופא
.שלך המינון על להחליט לרופא יעזור זה. נקרש שלך

 הבאים בדברים להשתמש ניתן. ליום ומיום למטופל ממטופל ישתנה סינתרום של המינון
:כמדריך

:וקשישים מבוגרים
 להתחיל ניתן. העמסה מנת מתן ללא ליום ג"מ-4 ל ליום ג"מ2  בין הוא הרגיל ההתחלתי המינון

.השני ביום ג"מ4  ואחריו הראשון ביום ג"מ6  כלל בדרך, העמסה מינון במשטר הטיפול את

 ועלולה בכבד הדם זרימת את המאיטה( חמורה לב ספיקת אי או כבד מחלת עם חולים, מבוגרים חולים
.יותר נמוכים למינונים להזדקק עשויים תזונה תת עם חולים או) לפציעתו לגרום

:נוער ובני בילדים שימוש
ב משתמשים אם. מוגבל נוער ובני בילדים סינתרום כולל דם לדילול תרופות עם הניסיון

Sinthrome-כמה עד לראות כדי יותר קרובות לעתים דם בדיקות לבצע יש, מתבגרים או בילדים 
.פועלת התרופה

.בסינטרום משתמש שאתה ביקור בכל לרוקח או השיניים לרופא או לרופא ספר

צריך שאתה ממה סינתרום יותר לוקח אתה אם
 לספר עליך, שלך התרופה את לוקח אחר שמישהו או, טבליות מדי יותר בטעות לוקח אתה אם

 מנת של הסימפטומים. ביותר הקרובה והמיון התאונות מחלקת עם קשר ליצור אומידשלך לרופא
 דימום וכוללים התרופה נטילת לאחר ימים5  עד1  להופיע עשויים הם. אנשים בין שונים יתר

 דימום, שחורה או דמית מזפת צואה, בשתן דם, דם שיעול או הקאות, מהחניכיים דימום, מהאף
 נפיחות, ללחץ שגורמים מפרקים לתוך דימום או גדולות חבורות, בשפע וסתי דימום, המין איברי
 להרגיש לך שגורם מה לרדת עשוי שלך הדם לחץ, להאיץ עשויות שלך הלב פעימות. וכאב

 שלשולים, הקאות, מחלה לחוות עלול אתה. ומיוזע קר, חיוור להיראות עשוי שלך והעור, סחרחורת
 את לרופא הצג. טיפול שיידרש וייתכן מצבך אחר לעקוב כדי דם בדיקות שתידרש ייתכן. בטן וכאבי

.הריקה החבילה את או שנותרו התרופות כל

סינתרום ליטול שכחת אם
 לקחת הזמן הגיע כמעט אם אלא, האפשרי בהקדם אותה קח, מנה ליטול שכחת אם. תדאג אל
.קודם כמו תמשיך אז. כפולה מנה ליטול אין. הבאה המנה את

סינטרום ליטול תפסיק אם

.הרוקח או הרופא את שאל, זו בתרופה השימוש לגבי כלשהן שאלות לך יש אם

אפשריות לוואי תופעות4.

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

:הבאות הלוואי מתופעות אחת לך יש אם מיד שלך לרופא ספר

):אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי(מׁשְּותףָ
:מדְמַםֵ•

 כבד דימום, כבד מחזור, מהאף דימום או מוסברות בלתי חבורות, מהחניכיים דימום-
פצעים או מחתכים

 או מדממת צואה, הקאות דם, בטן כאבי( מרה כיס, מעיים, קיבה: שונים מאיברים דימום-
 בזרוע חולשה, חזק ראש כאב, סחרחורת( מוח), בשתן דם, גב כאבי( השתן דרכי), שחורה

)גלויה דם שלולית( ועיניים), מטושטשת ראייה, ברגל או
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):אנשים1000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(נדִָיר
וחום גירוד, דלקת, בעור פריחה, כוורות של בצורה) יתר רגישות( אלרגית תגובה•

תיאבון אובדן•
חולה להיות או להרגיש•

הקֲָאָה•
חריגה שיער נשירת•

):אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשוי(מאוד נדיר
לעור מתחת דימום או לחבלות לגרום שעלולה) וסקוליטיס( דם כלי של דלקת•

ירכיים באזורי כלל בדרך, צלקות בלי או עם בעור שלפוחיות עם) רקמות של מוות( עור נמק•
בדם מסוימים חלבונים של מולד למחסור כלל בדרך קשור זה מצב. שדיים או ישבן,

ועייפות נפיחות, בטן כאבי, לצהבת לגרום שעלולה בכבד פגיעה•

 הנקרא חמור נדיר עור למצב לגרום יכול סינתרום. בעור כואבת פריחה: ידועה לא תדירות
 תגובה. רציניים לסיבוכים להוביל יכול אך כואבת עורית בפריחה להתחיל שיכול קלציפילקסיס

, הסידן ברמות בסדר לא משהואו כרונית כליות מחלת עם בחולים לרוב מתרחשת זו שלילית
 דם תאי של מהרגיל נמוך מספר של מצב. שלהם בדם מסוימים חלבונים או הפוספט, האלבומין

).אנמיה( המוגלובין מופחת או אדומים

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

 הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות
-Play בCard Yellow MHRA  את חפש או yellowcardwww.mhra.gov.uk/:בכתובת הצהוב

Googleאו  Store App .Appleעל נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על 
.זו תרופה של הבטיחות

סינתרום לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק
 תאריךEXP.  לאחר הקרטון גבי על המופיע התפוגה תאריך לאחרSinthrome  את ליטול אין

.חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה

 רק אותו שמור. לרוקח בשימוש שאינה תרופה כל החזר, הטיפול את להפסיק מחליט שלך הרופא אם
.זאת לעשות לך אומר שלך הרופא אם

 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.

מכיל סינתרום מה
 לא עצמו המרכיב. לניקומאלון החדש השם זהו1mg .acenocoumarol  הוא הפעיל החומר

.השתנה
, סטארט מגנזיום, היפרומלוז, לקטוז), סיליקה ל'אירוג(200  אירוסול: הם העזר חומרי שאר

.וטלק תירס עמילן

האריזה ותכולת סינתרום נראה איך
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"CG"  עם, מעט משופעים קצוות עם ושטוחות עגולות, לבנות טבליות הן סינתרום טבליות
.טבליות100  של שלפוחיות באריזות מגיעים הם. השני בצד-"AA" ו אחד בצד מוטבע

ויצרן שיווק אישור בעל

שיווק אישור בעל

Road, Harefield, Place, Moorhall
House, Widewater Limited, Norgine

PharmaceuticalsNorgine
6NS, Uxbridge, UB9 בריטניה.

יצַרןָ
AVEFAMAR

7 אנתוסה שדרת
15344, אטיקי אנתוסה

יוָןָ

יצַרןָ
Complutense, 140, Services, SA, Via

Industrial PharmaRovi
,הנארס דה אלקלה
28805,, מדריד
ספְרָדַ

 את שאל, במשהו בטוח שאינך או שאלות לך יש אם. לסינטרום רק מתייחס זה בעלון המידע
.הרוקח או הרופא

2020 ביולי לאחרונה עודכן זה עלון

Limited Pharmaceuticals Novartisשל רשום מסחרי סימן הוא Sinthrome

8


