
מHydrochloride Celiprolol 400  טבליות ג"מ
HydrochlorideCeliprolol 200  טבליות ג"

מכילה שהיא מכיוון זו תרופה ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב מידע
.שוב אותו לקרוא שתצטרך ייתכן. זה עלון שמור
.האחות או הרוקח, הרופא את שאל, נוספות שאלות לך יש אם

 סימני אם גם, להם להזיק עלול זה. לאחרים זה את תעביר אל. בלבד עבורך נרשמה זו תרופה
.לשלך זהים שלהם המחלה

 כל כולל זה. האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח, כלשהן לוואי תופעות מקבל אתה אם
4. סעיף ראה. זה בעלון מופיעות שאינן אפשריות לוואי תופעות

-
-
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:זה בעלון יש מה
משמש הוא ולמהHydrochloride Celiprolol  מהו1.
HydrochlorideCeliprolol  נטילת לפני לדעת עליך מה2.
HydrochlorideCeliprolol  לקחת כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.

HydrochlorideCeliprolol  לאחסן כיצד5.

.נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהHydrochloride Celiprolol  מהו1.

 הנקראות( טבליות ג"מ400  או ג"מHydrochloride Celiprolol 200  הוא שלך התרופה שם
Hydrochloride Celiprololהזה העלון לאורך.(

 הדם לחץ הורדת או שלך הלב קצב האטת ידי על עובד זה. בטא חוסמי הנקראות תרופות לקבוצת שייך זה.
 הנקראת תרופה מכילhydrochloride. ( celiprolol דם לחץ יתר( גבוה דם בלחץ לטיפול משמש הוא. שלך

HydrochlorideCeliprolol

HydrochlorideCeliprolol  נטילת לפני לדעת עליך מה2.

:אתה אםHydrochloride Celiprolol  ליטול אין
 לתגובה סימנים6).  בסעיף המפורטים( התרופה ממרכיבי לאחד אוhydrochloride- celiprolol ל אלרגיים-

.הלשון או הגרון, הפנים, השפתיים של נפיחות, נשימה או בליעה בעיות, פריחה: כוללים אלרגית

 איטי/סדיר לא לב מקצב סובלים בעבר') וכו טימולול, סוטלול, פרופרנולול( בטא לחוסם אלרגית מתגובה סבלו
 אי( שליטה נמוכה שאינה לב ספיקת מאי סובלים) דם לחץ יתר( נמוך דם לחץ או) ברדיקרדיה המכונה( מאוד

 וקרסוליים נשימה קשיי, תקין לא לב קצב לך יש), שצריך כמו דם שואב לא שלך הלב שבו מצב היא לב ספיקת
נפוחים

 בעיות לך יש מתקשים מעורקים סובל שאתה או אחרות לב מבעיות או) לב חוסם( לב פעימות מהחמצת סובל
קשות בכליות

 גידול יש אחרות חמורות נשימה בעיות או צפצופים, אסטמה של אפיזודות, היו או, יש
מטופל שאינו פאוכרומוציטומה הנקרא נדיר
 כבר קשה ממחלה כתוצאה כלל בדרך), מטבולית חמצת( בדם חומצה של תקינות לא רמות לך יש

).אסתמה נגד תרופה( תיאופילין נוטלים
Raynaud תסמונת או היקפית עורקים חסימת מחלת של מאוחר בשלב יש

-
-
-

-
-
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 שלך הרוקח או הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. עליך חל לעיל מהדברים אחד אם זו תרופה ליטול אין
Hydrochloride.Celiprolol  נטילת לפני

זהירות ואמצעי אזהרות

:אתם אםHydrochloride Celiprolol  נטילת לפני הרופא עם והתייעצו מיוחדת זהירות על הקפידו
-
-
-

 ישHydrochloride (Celiprolol  לקחת כיצד3,  סעיף ראה נא( כליות או כבד בעיות לך יש
)מנוחה בזמן חזה כאבי(Prinzmetal  של אנגינה

 אצבעות כוללים ריינו מחלת של תסמיניםDisease .Raynaud's, Burger's  למשל, לקויה דם זרימת יש
 מקרוב אחריך יעקוב שלך הרופא. התחממות בעת כואבים או ומעקצץ קר כאשר צבע המשתנות ואצבעות

.התרופה נטילת בזמן
.הכליליים העורקים דרך מספקת לא דם זרימת יש
 בעיות או אסטמה יש. לך יש אם התרופה את יפסיק שלך הרופא. פסוריאזיס המכונה עור ממחלת סבל פעם אי

 שכן התריס בבלוטת בעיה יש) אמפיזמה או ברונכיטיס הנקראות( טווח ארוכות ריאות בעיות עקב נשימה
 חוסמי תרופות ידי על מוסתרות להיות עשויות) תירוטוקסיקוזיס( התריס בלוטת של יתר פעילות של ההשפעות

בטא

 לטיפול זקוקות אנפילקטיות תגובות כולל, אחרות לתרופות במיוחד, חמורות אלרגיות של היסטוריה יש
ב הטיפול את להפסיק ירצה שלך שהרופא ייתכן; דבורה או צרעה עקיצת בעקבות. למשל, אלרגי אנטי

Hydrochloride- Celiprololאפשרית אלרגית תגובה למנוע כדי.
( נמוך דם לחץ של שהתסמינים לכך מודעים להיות צריכים סוכרת עם חולים. סוכרת חולי

בטא חוסמי תרופות ידי על מוסתרים להיות עשויים) היפוגליקמיה

קפדני רפואי מעקב תחת זו תרופה ייתן שלך הרופא. תרופות עם בשליטה שנמצאת לב ספיקת אי יש

.סדיר לא או איטי דופק יש

-
-
-
-
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-
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:אתה אםHydrochloride Celiprolol  נטילת בעת
 במשך בהדרגה המינון את להפחית יש, התרופה את להפסיק רוצה שלך והרופא לב בעיות לך יש אם-

 ידי על להיבחן עשוי אנגינאלי התקפי למניעת חלופי טיפול כל, הצורך במידת, זאת עם יחד. שבועות1-2
.שלך הרופא

ילְדִָים
HydrochlorideCeliprolol  בילדים לשימוש מומלץ אינו.

הרדמה חומרי או ניתוחים
 או הרדמה לעבור עומד אתה אםHydrochloride Celiprolol  נוטל אתה אם שלך השיניים לרופא או לרופא ספר
).שיניים ניתוח כולל( ניתוח

:בספורט סמים בדיקת
Hydrochloride  תרופות של נוכחות לבדוק כדי שתן או דם בדיקת לך יש אם חיובית תוצאה לתת עשוי.

Celiprolol

Hydrochloride-Celiprolol ו אחרות תרופות
 תרופות לרבות, כלשהן אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לרוקח או לרופא ספר

 של הפעולה אופן על להשפיע יכולHydrochloride- Celiprolol ש היא לכך הסיבה. מרשם ללא המתקבלות
.פועלHydrochloride Celiprolol  שבו האופן על להשפיע יכולות אחרות תרופות כמה, כן כמו. אחרות תרופות

:נוטל אתה אם בזהירות צורך יש
. למשל, חריג לב בקצב לטיפול תרופה-

Disopyramide, Quinidine, Amiodarone, Sotalol, Hydroquinidine, Ibulitide, Dafetilide, Propefenone
. למשל, גבוה דם לחץ או בחזה כאבים, לב במצב לטיפול אחרות תרופות

-methyldopa, Guanfacine, Reserpine, Bepridil
Verapamil, Diltiazem, Nifedipine, Digitoxin, Digoxin, Alphaאו  .Clonidineנוטל אתה אם  clonidineו

Hydrochloride- Celiprololלקחת להפסיק לך אסור, יחד  clonidineזאת לעשות לך אומר הרופא כן אם אלא .
בקלונידין השימוש הפסקת לפני רבים ימיםHydrochloride Celiprolol  את יפסיק שלך הרופא

-



 איזוסורביד מונוניטראט), ניטרוגליצרין בשם כלל בדרך הידוע( טריניטראט גליצריל כגון דם כלי מרחיבי-
) חזה ותעוקת לב ספיקת אי, דם לחץ ביתר לטיפול המשמש' (וכו ניטרופרוסיד נתרן, דיניטרט ואיזוסורביד

Hydrochlorothiazide אוChlorthalidone  כגון") מים טבליות(" משתנים
 כגון(MAOI)  אוקסידאז מונואמין כמעכבי הידועות נפשי בדיכאון לטיפול המשמשות תרופות

isocarboniazid and.phenelzine, tranylcypromine, moclobemide
 רמת). מטפורמין, גליבנקלמיד למשל( הפה דרך אנטי-סוכרתיות תרופות או אינסולין כגון לסוכרת תרופות
צמוד במעקב להיות צריכה שלך בדם הסוכר

 נוראדרנלין). אלרגיות או אסטמה, לב ספיקת אי, נמוך דם בלחץ לטיפול משמש( אדרנלין או נוראדרנלין
רפואי בפיקוח תמיד ניתנים ואדרנלין
 תרופות לאסטמה המשמשות תרופות

הרדמה כחומרי המשמשות

). ועינים אף בטיפות או שיעול נגד בתרופות הכלול( פנילפרופנולמין, פסאודואפדרין, פנילפרין כגון תרופות
 לטיפול המשמשותHydrochloride Celiprolol  תרופות של ההשפעה את לנטרל עשויות אלו תרופות
 הדיכאון נוגדי רוב או), טריפלופרזין, כלורפרומאזין כגון( פנותיאזינים, ברביטורטים כגון נפש במחלות

).דסיפרמין, קלומיפרמין, אמיטריפטילין, אימיפרמין כגון( הטריציקליים

 כגון(NSAIDs)  סטרואידיות לא דלקת נוגדות תרופות כגון כאב לשיכוך המשמשות תרופות
אינדומתצין, איבופרופן

( mefloquineבמלריה וטיפול למניעה המשמשת תרופה)
Hydrochloride ), בכאב לטיפול המשמשת תרופה( פלוקטפנין עקב נמוך דם לחץ או הלם מפתח אתה אם

Celiprololורפמיל כגון תרופות אלה במצבים לטיפול המשמשות תרופות של היעילות את להפחית עשוי ,
wort- St. John's ו. ריפמפיצין, איטראקונוזול, קטוקונזול, כינידין, ציקלוספורין, קלריתרמיצין, אריתרומיצין

 שלך הרופא. נפוצה בטרשת לטיפול המשמשfingolimod, . סופג שאתה התרופה כמות על להשפיע שעלול
.שלך הטיפול תחילת אחר לעקוב עשוי

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

-

-

HydrochlorideCeliprolol  ושתייה מזון עם
 רצויHydrochloride Celiprolol  ליטול יש. כן גם תעבוד לא שהיא ייתכן, אוכל עם זו תרופה נוטל אתה אם
 על שתדברו עד אלכוהוליים משקאות שתואל.אחריו שעתיים או האוכל לפני אחת שעה, בבוקר ראשון דבר

, סופג שאתהHydrochloride- Celiprolol ה כמות את מגבירים הדרים מיצי. שלכם הרופא עם ההשפעות
.זו תרופה נטילת בעת מהם להימנע יש ולכן

והנקה הריון
 לפני לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם

.התרופה נטילת

 נוטל אתה אםHydrochloride .Celiprolol  לך שיינתן ייתכן, יותר בטוחה חלופה למצוא יכול לא שלך הרופא אם
Hydrochloride Celiprololהמטופלת האם של החדש התינוק אצל. שלך למיילדת לספר עליך, ההריון במהלך ,

 או לב ספיקת אי, איטי דופק לכלול יכולות ההשפעות. ימים מספר למשך נשארת זה מסוג תרופות של פעילותן
.לחייו הראשונים הימים5  עד3  במשך הילוד של צמוד ניטור מומלץ לכן. נשימה קשיי

.מיד שלך הרופא עם לדבר עליך, בהריון שאתה גילית עתה וזהHydrochloride Celiprolol  נוטל כבר אתה אם

 הרופא עם לדבר עליך, להניק מתכננת או מניקה את אםHydrochloride .Celiprolol  נוטלת את אם להניק אסור
.התרופה נטילת לפני שלך הרוקח או

במכונות ושימוש נהיגה
, רעד כגון לוואי תופעות של התגברות וכן עייפות, סחרחורת להרגיש עלול אתה בתרופה השימוש במהלך
.כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או לנהוג אין, קורה זה אם. ראייה הפרעות או ראש כאבי

HydrochlorideCeliprolol  לקחת כיצד3.

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



-
-
-

.מים כוס עם בשלמותן הטבליות את לבלוע יש
 לזכור לך לעזור כדי. האוכל אחרי שעתיים או האוכל לפני שעה, בבוקר כל קודם רצוי הטבליות את קח

.בבוקר ראשון דבר רצוי, יום בכל שעה באותה אותה לקחת להרגל נסה, שלך התרופה את לקחת

:הוא המומלץ המינון

. ביום פעםHydrochloride Celiprolol  של ג"מ200  הוא המומלץ ההתחלתי המינון- קשישים כולל מבוגרים
 הוא המרבי המינון. ביום פעם ג"מ-400 ל שלך המינון את יגדיל שלך הרופא, שבועות4  עד2  לאחר הצורך במידת

.ביום פעם ג"מ400

 עם שוחח, מדי חלשה או מדי חזקהHydrochloride Celiprolol  טבליות של שההשפעה הרושם לך יש אם
.שלך הרוקח או הרופא

 מהמצוין נמוך מינון לך לתת עשוי שלך הרופא, בכליות בעיות לך יש אם- כליות או כבד בעיות עם מבוגרים
 הכליות בתפקוד בינונית פגיעה עם בחולים להתאים עשויה בחצי המינון הפחתת. הצורך לפי אותו ולהגדיל לעיל

 קשה פגיעה עם לחולים מומלץ אינוHydrochloride Celiprolol ). לדקה ל"מ15-40  של בטווח קריאטינין פינוי(
Hydrochloride  של נמוכים במינונים שימוש). לדקה ל"מ-15 מ פחות קריאטינין פינוי( הכליות בתפקוד

Celiprololכבד בעיות עם לחולים מומלץ.

לילדיםHydrochloride Celiprolol  לתת אין- ילדים

הצורך במידתHydrochloride- Celiprolol ה מינון את להוריד להחליט עשוי שלך הרופא- קשיש

צריך שאתה ממהHydrochloride Celiprolol  יותר נוטל אתה אם
, נשימה קשיי, חולשה או סחרחורת תחושת, נמוך דם לחץ, איטיות לב פעימות כמו תסמינים לך שיש ייתכן

 איתך קח. ביותר הקרוב החולים בית של סיבתיות למחלקת מיד פנה או שלך לרופא פנה. לב בעיות או צפצופים
.נטלת מה יידע שלך שהרופא כדי טבליות כמה או הזה העלון את

HydrochlorideCeliprolol  ליטול שכחת אם
 כפולה מנה ליטול אין. שלך הבאה למנה הזמן הגיע כן אם אלא, זוכר שאתה ברגע אותה קח, מנה ליטול שכחת אם
.שנשכחה מנה על לפצות כדי

HydrochlorideCeliprolol  לקחת מפסיק אתה אם
 את יפחית שלך הרופא. במהירות להחמיר עלול מצבךHydrochloride Celiprolol  ליטול פתאום תפסיק אם

.ימים10  עד7  של תקופה במשך לאט שלך המינון

 כי, יותר טוב מרגיש אתה אם גם, אותם תפסיק אל; ההוראות לפי רב זמן ולמשך ההנחיות לפי שלך הטבליות את קח
.לחזור עלולים הסימפטומים אחרת

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

אפשריות לוואי תופעות4.

.אותן מקבלים כולם לא כי אם, לוואי לתופעות לגרום עלולה זו תרופה, התרופות כל כמו

חמורות לוואי תופעות

מיד שלך לרופא ודווחHydrochloride- Celiprolol ה נטילת את הפסק, מתרחש הבאים מהדברים אחד אם
:אליך הקרוב החולים בית של נפגעים למחלקת גש או,

.הלשון או הגרון, השפתיים, הפנים של נפיחות, נשימה או בליעה בעיות, פריחה: אלרגית תגובה-



, שיער נשירת, השמש לאור מוגברת רגישות, כואבים או נפוחים מפרקים, שפעת כמו תסמינים מקבל אתה-
(SLE).  מערכתי אריתמטוס לופוס הנקרא מצב לך שיש להיות עשוי הדבר פירוש. אנמיה, בטן כאבי

Hydrochloride.Celiprolol  הפסקת לאחר ייעלמו כלל בדרך אלה תסמינים
ל רצינית אלרגית תגובה לך שהייתה ייתכן אותם לך יש אם. מאוד חמורות לוואי תופעות אלו

Hydrochloride- .Celiprololלאשפוז או דחוף רפואי לטיפול שתזדקק ייתכן.

 באחד מבחין אתה אם אליך הקרוב החולים בית של הנפגעים למחלקת פנה או מיד שלך לרופא ספר
:הבאים מהדברים

)אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשויות( שכיחות לוואי תופעות
 לחץ של סימנים להיות יכולים אלה. משכיבה קימה בעת במיוחד עילפון או חולשה, ראש קלות או סחרחורת-

.נמוך דם
מוגזם גירוד, בעור פריחות -

)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשויות( שכיחות לא לוואי תופעות
-
-

דופק דופק
נשימה קוצר

)אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשויות( נדירות לוואי תופעות
 לאחר נשימה וקשיי רגליים או קרסוליים, ידיים של נפיחות עם בעבר שקיימת לב ספיקת באי החמרה-

והרגליים הידיים של סגול או וכחול קר צבע, גופנית פעילות
 דלקת, נשימה קשיי, ושיעול בחזה לחץ, נשימה קוצר, עייפות, צמרמורות, חום כמו תסמינים עם ריאות מחלת
אסטמה של היסטוריה או אסטמה עם בחולים במיוחד נשימה קוצר, ריאות

.לעור מתחת חבורות או חריג דימום, כוורות, סומק, גירוד כגון אלרגיות עור תגובות

-

-

הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא: ידוע לא
-
-

)סוכרת( בעבר שאובחנה סוכר סוכרת של החמרה
 סוכר סוכרת של מאובחן לא מקרה להיות עשוי זה. במשקל ירידה, מוגבר תיאבון, מוגזם שתן מתן, מוגבר צמא

.להתברר ועלול) סוכרת(
לב ספיקת אי, סדיר לא או איטי, מהיר דופק

.קיימים שאינם דברים ראיית או קולות שמיעת כמו, המציאות עם קשר אובדן: פסיכוזה של סימנים
-
-

 להופיע עשויים אלו תסמינים( ורעידות מהיר דופק כמו התסמינים את להסתיר עשויות זו בקבוצה תרופות
).התריס בלוטת של יתר ופעילות סוכר סוכרת בנוכחות

:הבאים מהדברים באחד מבחין אתה אם שלך לרופא ספר

)אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשויות( שכיחות לוואי תופעות
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ראֹׁש ּכאְבֵ
 רגליים או ידיים של קור) נשלטות בלתי רעידות( רעידות, סיוטים, רעים חלומות, שינה קשיי, יתר ישנוניות

דם לחץ יתר), ריינו מחלת(
 התכווצויות בפה יובש, בבטן נוחות ואי כאב), חולה להיות( הקאות או) בחילה תחושת( בחילות
.עייפות, פרקים כאבי, שרירים

 רוח מצב יתר הזעת או חום גלי
מדוכא

אנרגיה חוסר העור על זחילה או צריבה, תחושה חוסר, ומחטים סיכות כגון חריגות עור תחושות

זקפה על לשמור או להשיג קושי

)אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עשויות( שכיחות לא לוואי תופעות
-
-

נמוך דם לחץ
בשינה קושי



)אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשויות( נדירות לוואי תופעות
-
-
-
-

 באוזניים צלצול
עצירות
שרירים חולשת

.המיני הדחף הפחתת, גברים אצל מינית יכולת חוסר

)אנשים10,000  מתוך1  עד על להשפיע עשויות( מאוד נדירות לוואי תופעות
-
-
-

 משנים והתנהגות רוח מצב
בלבול
 של החמרה או) פסוריאזיס( כסופים קשקשים עם קרובות לעתים, אדום עור של מעובים כתמים עם עור מחלת

.בעבר קיימת פסוריאזיס

הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא: ידוע לא
-
-

. לצליעה דבר של בסופו לגרום ועלול בהליכה המתפתח בשתיהן או הרגליים באחת התכווצות דמוי כאב
 ידי על נוצרים אלו חושיים רשמים. אמיתיות כתפיסות שנראות מעוותות או כוזבות חושיות חוויות( הזיות
)לטעום או להריח ואפילו, להרגיש, לשמוע, להיראות ועשויים, חיצוניים גירויים כל ידי על ולא הנפש

 משתמש המטופל אם בחשבון לקחת שיש יבשות עיניים, ראייה הפרעות או מטושטשת ראייה, לקויה ראייה
מגע בעדשות

)רופפת צואה( שלשול

-

-

מסוימות מעבדה בדיקות של בתוצאות שינויים ייתכנו
-
-
-

 עלייה(ANA)  אנטי-גרעיניים בנוגדנים עלייה
טרנסמינאזות כגון כבד באנזימי
.בדם גלוקוז של חריגות רמות להראות גם עשויה דם בדיקת

 או לרופא ספר, זה בעלון מופיעות שאינן לוואי בתופעות מבחין אתה אם או, מחמירה הלוואי מתופעות אחת אם
.לרוקח

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

:בכתובת הצהוב הכרטיס תוכנית דרך ישירות לוואי תופעות על לדווח גם יכול אתה. זה בעלון
 .yellowcard/זו תרופה של הבטיחות על נוסף מידע לספק לעזור יכול אתה לוואי תופעות על דיווח ידי על.

www.mhra.gov.uk

HydrochlorideCeliprolol  לאחסן כיצד5.

 את שמור .ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק
.צלזיוס מעלות25  מעל לאחסן אין. החיצוני בקרטון המיכל

 של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך. הקרטון גבי על המצוין התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.חודש אותו
 משתמש שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

Hydrochloride:Celiprolol  מכיל מה
-
-

hydrochlorideceliprolol  של ג"מ400  או ג"מ200  הוא הפעיל החומר
 קולואידית מימית סיליקה, קרוסקרמלוז נתרן, מניטול, מיקרו-גבישית תאית הם האחרים המרכיבים
.סטארט ומגנזיום

 בטבליות(E104)  קינולין וצהוב400  מאקרוגול עם(E171),  דו-חמצני וטיטניום היפרומלוז מכיל עצמו הסרט ציפוי
.ג"מ400  של בטבליות מונוהידראט ולקטוז4000  מקרוגול עם או ג"מ200  של



:האריזה ותכולתHydrochloride Celiprolol  נראה איך
קמור דו סרט מצופות, קפסולה בצורת, צהובות טבליות הןHydrochlorideCeliprolol 200  טבליות ג"מ-

Hydrochloride 400  טבליות ג"מ .השני בצד עמוק שבר וקו השבר קו של אחד בצד-'200' ב מוטבעות,
Celiprololשל אחד בצד-'400' ב מוטבעות, קמור דו סרט מצופות, קפסולה בצורת, לבן בצבע טבליות הן 

28, 20, 10,  של באריזות זמינותhydrochloride Celiprolol  טבליות. השני בצד עמוק שבר וקו השבר קו
.שלפוחיות ברצועות בסרט מצופות טבליות-100 ו56 50, 30,

-

-

ישווקו האריזה גדלי כל שלא ייתכן*
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