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 מידע מכיל שהוא מכיוון התרופה את ליטול שתתחיל לפני הזה העלון כל את בעיון קרא
.עבורך חשוב

-
-
-

.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

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

-

:זה בעלון יש מה
משמש הוא ולמהQtern  מהו1.
Qtern נטילת לפני לדעת עליך מה2.
Qtern לקחת כיצד3.
אפשריות לוואי תופעות4.
Qtern לאחסן כיצד5.
נוסף ומידע החבילה תוכן6.

משמש הוא ולמהQtern  זה מה1.

saxagliptin  ו .dapagliflozin-הפה דרך סוכרת נוגדי" הנקראות תרופות לקבוצת שייכת מהן אחת כל."
Qtern הפעילים החומרים את מכיל

-
-

.סוכרת עבור הפה דרך נלקחת זו תרופה
 דרך לסוכרת אחרות תרופות עם שלך בסוכרת לשלוט ניתן לא אם משמשת זו תרופה
.גופנית ופעילות תזונה עם יחד, הפה

 השתן דרך מגופך סוכר עודפי ולהסיר בדם הסוכר ברמת לשלוט לעזור כדי שונות בדרכים פועלים.
-Qternסוכרת"). ומעלה18  בני( מבוגרים בחולים2"  מסוג סוכרת" הנקרא סוכרת של לסוג משמש 
 הלבלב2,  מסוג סוכרת לך יש אם. מבוגר אתה כאשר כלל בדרך שמתחיל הסוכרת סוג הוא2"  מסוג
 זה. כראוי מייצר שהוא באינסולין להשתמש מסוגל לא שלך שהגוף או אינסולין מספיק מייצר לא שלך
Qtern ב הפעילים החומרים שני. בדם סוכר של גבוהה לרמה מוביל

חד'עמ, שלך הרופא ידי על לך שניתנו גופנית ופעילות תזונה לגבי העצות אחר לעקוב להמשיך חשוב
oarנMotacטנשאֹוהטקסאאניטuהנסררה:.

Qtern נטילת לפני לדעת עליך מה2.

 תרופה של האחרים מהמרכיבים אחד לכל או דפאגליפלוזין, לסקסאגליפטין אלרגי אתה אם-
6). בסעיף המפורטים( זו
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 כמוDPP 4- מעכבי לדוגמה( אחרות דומות לתרופות רצינית אלרגית תגובה לך הייתה אם-
sitagliptin, linagliptin, alogliptinמעכבי או  SGLT2כמו 

(canagliflozin, empagliflozinבדם הסוכר ברמת לשלוט כדי נוטל שאתה.

 הרוקח, הרופא עם שוחח, בטוח אינך אם. עליך חל לעיל מהדברים אחד אםQtern  תיקח אל
Qtern. נטילת לפני האחות או

זהירות ואמצעי אזהרות
:הטיפול ובמהלךQtern,  נטילת לפני שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח

 מייצר לא שלך והגוף, צעיר כשאתה כלל בדרך שמתחיל הסוג1" ( מסוג סוכרת" לך יש אם-
).אינסולין

 לך יש אם. הלבלב של ממחלה סבלת או לך יש אם
.מופחת כליות תפקוד

 או איידס כמו מחלה כגון, בזיהומים להילחם הגוף יכולת את שמפחית מצב לך יש אם
 חמורה או בינונית בעיה לך יש אם. איברים השתלת לאחר לקחת עשוי שאתה מתרופות

.בכבד
 נשימה, מוגזם צמא, בטן כאבי, בחילה או בחילה תחושת, במשקל מהירה ירידה חווה אתה אם

 מתכתי או מתוק טעם, לנשימה מתוק ריח, חריגה עייפות או ישנוניות, בלבול, ועמוקת מהירה
. הקרוב החולים לבית או לרופא מיד פנה, שלך זיעה או לשתן ריח שונה טעם או, שלך בפה

 לפעמים, חמורה אך נדירה בעיה- " סוכרתית קטואידוזיס"ל סימן להיות יכולים אלה תסמינים
 בדם או בשתן" קטון גופי" של מוגברות רמות בגלל סוכרת עם לקבל יכול שאתה, חיים מסכנת
 צום עם לעלות עשוי סוכרתית קטואצידוזיס לפתח הסיכון. בבדיקות לראות שניתן כפי, שלך

 צורך או האינסולין במינון פתאומיות הפחתות, התייבשות, מופרזת אלכוהול צריכת, ממושך
.קשה מחלה או גדול ניתוח עקב באינסולין יותר גבוה

 אם. חשד לך שיש או יתר רגישות של חמורה תגובה לך הייתה או לך יש אם
.חמורה לב מחלת של היסטוריה לך יש
 בעיות כגון לב ספיקת אי לפתח אחרים סיכון גורמי לך שיש או לב ספיקת מאי סובל אתה אם

 התסמינים. לב ספיקת אי של והתסמינים הסימנים על לך ימליץ שלך הרופא. שלך בכליות
( הרגליים בכפות ונפיחות במשקל מהירה עלייה, גובר נשימה קוצר, היתר בין, לכלול יכולים
 מהתסמינים אחד חווה אתה אם לאחות או לרוקח, לרופא מיד להתקשר עליך). דוושה בצקת
.הללו

 של היסטוריה לך ויש) דם לחץ נוגדות( שלך הדם לחץ להורדת תרופות לוקח אתה אם
.להלן-Qtern" ו אחרות תרופות" סעיף ראה, נוסף למידע). דם לחץ יתר( נמוך דם לחץ

 מדי יותר איבוד( להתייבש לך לגרום שעלולות בדם סוכר של מאוד גבוהות רמות לך יש אם
 לרופא ספר4.  סעיף של העליון בחלק מפורטים התייבשות של אפשריים סימנים). גוף נוזלי
.הללו מהסימנים אחד לך יש אםQtern  ליטול שתתחיל לפני שלך
 או לאכול מסוגל אינך אם או חום או הקאות), חולה הרגשה( בחילות מפתחת או לך יש אם

 לקחת להפסיק ממך לבקש עשוי שלך הרופא. להתייבשות לגרום עלולים אלו מצבים. לשתות
Qternהתייבשות למנוע כדי שתתאושש עד.

השתן דרכי של חמור מזיהום סובל או השתן בדרכי זיהומים קרובות לעתים מקבל אתה אם
 תחושת, צמרמורות או/ו לחום לגרום שעלול, פיילונפריטיס או אורוספסיס דלקת כולל,

, לרופא מיד להתקשר עליך. צד או בגב כאב, בשתן דם), השתן( מים העברת בעת צריבה
.הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם לאחות או לרוקח

.ומעלה75  בן אתה אם
 אתה אם. סולפונילאוריאה או אינסולין כגון, בדם הסוכר רמת להורדת תרופה נוטל אתה אם
".פיוגליטזון" המכילה לסוכרת אחרת תרופה נוטל
.בבדיקות לראות שניתן כפי, שלך בדם האדומים הדם תאי בכמות עלייה לך יש אם

-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-



 שלך האחות או הרוקח, הרופא עם שוחח), בטוח שאינך או( עליך חל לעיל מהדברים אחד אם
Qtern. נטילת לפני

 הן נצפתה פריחה. סוכרת של שכיח סיבוך הם) כיבים או פצעים כגון לעור נזק( סוכרתיים עור נגעי
 אחר לעקוב מומלץ4).  סעיף ראה( בנפרד ניתנה כאשרdapagliflozin  עם והן סקסאגליפטין עם

 נתקל אתה אם שלך הרופא עם קשר צור. האחות או הרופא ידי על לך שניתן בעור לטיפול ההמלצות
 לבקש עשוי שלך הרופא. שוורי פמפיגואיד הנקרא למצב סימן להיות עשוי זה שכן, בעור בשלפוחיות

Qtern. את להפסיק ממך

 בנוגע אחרת עצה לכל ולהיצמד קבוע באופן הרגליים כפות את לבדוק חשוב, סוכרת חולי לכל כמו
.הרפואה איש ידי על הניתנת הרגל בכף לטיפול

 או אדמומיות, רגישות, כאב של תסמינים של שילוב מפתח אתה אם שלך הרופא עם מיד שוחח
. טובה לא כללית הרגשה או חום עם הטבעת לפי המין איברי שבין באזור או המין באיברי נפיחות

 של נמק דלקת הנקרא, חיים מסכן אפילו או חמור אך נדיר לזיהום סימן להיות יכולים אלו תסמינים
 של בגנגרנה מיד לטפל יש. לעור מתחת הרקמה את הורסת אשר פורנייה של גנגרנה או הפרינאום
.פורנייה

כליות תפקוד
.זו תרופה נטילת כדי ותוך ליטול שתתחיל לפני שלך הכליות את לבדוק יש

שתן בדיקות
 התרופה את לוקח שאתה בזמן לסוכר חיובי יראה שלך השתןQtern,  של הפעולה אופן בגלל
.הזו

נוער ובני ילדים
Qtern אלו בחולים נחקר לא שהוא מכיוון18,  לגיל מתחת נוער ובני לילדים מומלץ אינו.

-Qternו אחרות תרופות
 אחרות תרופות ליטול עשוי או לאחרונה נטלת, נוטל אתה אם לאחות או לרוקח, לרופא ספר

.כלשהן

:במיוחד שלך לרופא ספר
 הרופא). משתן( מהגוף מוציא שאתה המים כמות להגברת המשמשת תרופה נוטל אתה אם-

 מגופך נוזלים מדי יותר לאיבוד אפשריים סימניםQtern.  לקחת להפסיק ממך לבקש עשוי שלך
4. סעיף של העליון בחלק מפורטים

:הבאים הפעילים מהחומרים אחד המכילות בתרופות משתמש אתה אם -
 או) התקפים( בהתקפים לשלוט כדי לשמש עשויים אלה. פניטואין או פנוברביטל, קרבמזפין-

.כרוני כאב
 ואיברים גוף בחלקי בדלקת לטיפול לשמש עשוי זה. סטרואידית תרופה-  דקסמתזון-

.שונים
.שחפת כגון בזיהומים לטיפול המשמשת אנטיביוטיקה זוהי. ריפמפיצין-
.פטרייתיים בזיהומים לטיפול לשמש עשוי זה. קטוקונזול-
.דם לחץ ולהורדת) חזה כאבי( חזה בתעוקת לטיפול המשמשת תרופה זוהי. דילטיאזם-

Qtern. נטילת לפני שלך הרופא עם שוחח), בטוח אינך אם או( עליך חל לעיל מהדברים אחד אם

והנקה הריון



 לייעוץ הרוקח או הרופא את שאל, ללדת מתכננת או בהיריון שאת חושבת, מניקה או בהריון את אם
 לקחת להפסיק ממך יבקש שלך והרופא ההריון במהלך מומלץ אינוQtern . התרופה נטילת לפני

 בדם הסוכר ברמת לשלוט ביותר הטובה הדרך על שלך הרופא עם שוחח. להריון תיכנס אם זו תרופה
.בהריון שאתה בזמן שלך

 הרופא עם שוחח. אם לחלב עוברת זו תרופה אם ידוע לא. מניקה את אם-Qtern ב להשתמש אסור
.זו תרופה נטילת לפני מניקה או רוצה אתה אם שלך

במכונות ושימוש נהיגה
 רמות לירידת לגרום עלולה זו תרופה נטילת. כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או לנהוג אין.

 ועלול, בראייה ושינוי הזעה, רעד כגון לתסמינים לגרום שעלול מה), היפוגליקמיה( בדם הסוכר
 לנהוג היכולת על עליך להשפיע צפוי לא ,Qtern במכונות ולהשתמש לנהוג יכולתך על להשפיע
Qtern נטילת בזמן סחרחורת מרגיש אתה אם. כלשהן מכונות או בכלים להשתמש או במכונית

Qtern לקטוז מכיל
 לסוכרים סבילות אי לך שיש שלך הרופא ידי על לך נאמר אם). חלב סוכר( לקטוז מכיל.

Qtern התרופה נטילת לפני לרופא פנה, מסוימים

נתרן תכולת
Qtern נתרן נטול' בעצם הוא כלומר, מנה לכל) ג"מ(23  נתרן ממול-1 מ פחות מכיל.'

Qtern לקחת כיצד3.

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

לקחת כמה
.ביום אחת טבליה הוא המומלץ המינון -

זו תרופה נטילת
-
-
-

. מים כוס חצי עם בשלמותה הטבליה את לבלוע יש
.אוכל בלי או עם הטבליה את לקחת יכול אתה
 שעה באותה זה את לקחת נסה, זאת עם. ביום שעה בכל הטבליה את לקחת יכול אתה
.זה את לקחת לזכור לך יעזור זה. יום בכל

 תרופות ליטול זכור. שלך בדם הסוכר כמות להורדת אחרות תרופות לרשום עשוי שלך הרופא
.שלך לבריאות ביותר הטובות התוצאות את להשיג יעזור זה. לך אמר שלך שהרופא כפי אחרות

גופנית ופעילות דיאטה

 נוטל אתה כאשר גם, גופנית ופעילות דיאטה על להקפיד צריך עדיין אתה, שלך בסוכרת לשלוט כדי
 או הרוקח, מהרופא גופנית ופעילות תזונה לגבי העצות אחר לעקוב להמשיך חשוב לכן. זו תרופה
 בזמן אחריה לעקוב המשך, סוכרתית משקל בקרת דיאטת אחר עוקב אתה אם, בפרט. האחות
Qtern. נוטל שאתה



צריך שאתה ממהQtern  יותר לוקח אתה אם
 קח. חולים לבית מיד פנה או רופא עם שוחח, צריך שאתה ממהQtern  טבליות יותר נוטל אתה אם

.התרופות חבילת את איתך

Qtern לקחת שכחת אם
.טבליה לקחת שכחת אם לעשות מה

Qtern  של מנה קח, שלך המנה את לקחת צריך שהיית מאז שעות-12 מ פחות חלפו אם-
.הרגיל בזמן שלך הבאה המנה את קח מכן לאחר. זוכר שאתה ברגע
 לאחר. שהוחמצה המנה על דלג, המנה את לקחת צריך שהיית מאז שעות-12 מ יותר חלפו אם
.הרגיל בזמן שלך הבאה המנה את קח מכן
.שנשכחה מנה על לפצות כדיQtern  של כפולה מנה ליטול אין

-

-

Qtern ליטול תפסיק אם
 עשויה שלך בדם הסוכר רמת. תחילה שלך הרופא עם לדבר מבליQtern  ליטול תפסיק אל

.זו תרופה ללא לעלות

.האחות או הרוקח, 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

:מיידי רפואי טיפול דורשים תסמינים כמה
 החמורות הלוואי מתופעות באחת מבחין אתה אם לרופא מיד ופנהQtern  ליטול הפסק
:הבאות

), אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשויים(, רחוקות לעתים הנראים חמורה אלרגית תגובה של תסמינים-
:לכלול עשויים אשר
פריחה-
)כוורות( שלך העור על מוגברים אדומים כתמים-
או נשימה לקשיי לגרום שעלולה והגרון הלשון, השפתיים, הפנים של נפיחות-

.ּבלְִיעהָ
.שלך לסוכרת אחרת ותרופה שלך האלרגית בתגובה לטיפול תרופה לרשום עשוי שלך הרופא

 עזים כאבים): אנשים100  מתוך1  עד על להשפיע עלול( נדיר באופן הנראה, הלבלב דלקת-
 מכיוון, והקאות בחילות גם כמו, שלך לגב עד להגיע שעלולים) הבטן אזור( בבטן ומתמשכים

 .דלקתי ללבלב סימן להיות יכול שזה

 מכל1  עד על להשפיע עלול( נדיר באופן הנראה, )שלך מהגוף נוזלים מדי יותר של אובדן(, התייבשות-
).אנשים100
:התייבשות סימני הם אלו

צמא מאוד מרגיש, דביק או מאוד יבש פה-
עייף או ישנוני מאוד מרגיש-
)שתן( מים ללא או מועטה מים העברת-
.מהירות לב פעימות-

).אנשים10  מכל1  עד על להשפיע עשוי( נפוץ, שתן בדרכי דלקת-



:השתן בדרכי חמור לזיהום סימנים הם אלו
צמרמורת או/ו חום-
)שתן מתן( מים העברת בעת צריבה תחושת-
.בצד או בגב כאבים-
.מיד לרופא ספר, בשתן דם רואה אתה אם, נדיר שזה למרות

) אנשים10  מתוך-1 מ יותר על להשפיע עשוי( מאוד נפוץ, )היפוגליקמיה( בדם סוכר של נמוכות רמות-
.להיפוגליקמיה כגורמים הידועים לסוכרת אחרות תרופות עם בו משתמשים אם
:בדם נמוכה סוכר לרמת הסימנים הם אלו
מהיר דופק, רבה חרדה תחושת, מזיע, רועד-
בראייה שינוי, ראש כאב, רעב תחושת-
.בלבול תחושת או הרוח במצב שינוי-
 אחד מקבל אתה אם לעשות ומה בדם נמוכות סוכר ברמות לטפל כיצד לך יגיד שלך הרופא

.לעיל מהסימנים

)אנשים1,000  מכל1  עד על להשפיע עשוי( רחוקות לעיתים נראה, סוכרתי קטואצידוזיס-
):זהירות ואמצעי אזהרות2  סעיף גם ראה( סוכרתית קטואצידוזיס של הסימנים הם אלו

שלך בדם או בשתן" קטון גופי" של מוגברות רמות-
במשקל מהירה ירידה-

חולה להיות או חולה להרגיש-

בטן כאב-
מוגזם צמא-
ועמוקה מהירה נשימה-
בלבול-
חריגה עייפות או ישנוניות-
.זיעה או לשתן שונה ריח או בפה מתכתי או מתוק טעם, לנשימה מתוק ריח-

 או זמנית להפסיק להחליט עשוי שלך הרופא. בדם הגלוקוז לרמת קשר ללא להתרחש עלול זה
-Qtern.ב הטיפול את לצמיתות

 המין איברי של רכות רקמות של חמור זיהוםFournier,  של גנגרנה אוהפרינאום של נמקית דלקת-
 מתוך1  עד על להשפיע עלול( מאוד רחוקות לעיתים הנראה, הטבעת לפי המין איברי שבין באזור או

).אנשים10,000

 הלוואי מתופעות באחת מבחין אתה אם, לאחות או לרופא מיד ופנהQtern  ליטול הפסק
.לעיל החמורות

שכיחות: מטפורמין עם בשילוב או לבדQtern  נטילת בעת אחרות לוואי תופעות

, גירוד, גירוי לכלול עשויים הסימנים( שלך הנרתיק או הפין של) קיכלי( המין באברי זיהום-
)חריגים ריח או הפרשות

-
-
-
-
-
-
-
-

גב כאב
 יותר קרובות לעתים מים להזרים צורך או מהרגיל) שתן( מים יותר העברת
 בכמות עלייה) בבדיקות מוצג( בדם השומנים או הכולסטרול בכמות שינויים
 כליות פינוי בקריאטינין ירידה) בבדיקות מוצגות( בדם האדומות הדם כדוריות

)בבדיקות מוצג(
סחְרַחֹורתֶ

עייפות
בטן כאב



-
-
-

 זיהום) ארתרלגיה( חמורים פרקים כאבי
הריאות או העליון החזה של

)סינוסיטיס( והעיניים הלחיים מאחורי ומלאות כאב תחושת עם הסינוסים של זיהום

 כאבי) גרון כאב או הצטננות לכלול עשויים לכך סימנים() האף-לוע דלקת( דלקתיים גרון או אף
)דיספפסיה( עיכול ובעיות בטן

בחילה
ׁשלִׁשּול
) גסטרואנטריטיס( זיהום ידי על כלל בדרך הנגרמים דלקתיים מעי או קיבה
)מיאלגיה( שרירים כאבי, ראש כאב

)קיבה דלקת( בקיבה דלקת, הקאות
 עלייה או קריאטינין של הכליות בפינוי ירידה לדוגמה( מעבדה בבדיקות שינויים

)בהמטוקריט
.פריחה

-
-
-
-
-
-
-
-

-

נדִָיר
-
-
-
-
-
-

צמָָא
עצירות

 שתן להעביר כדי בלילה משינה התעוררות
בפה יובש

ירד המשקל
)במעבדה דם בבדיקות מוצגת( אוריאה או בקריאטינין עלייה

-
-
-
-
-
-

הכליות בתפקוד ירידה
 נעים לא בגירוד קשיים או בעור גירוי, מורמות בליטות לכלול שעלולה בעור פריחה
)זיקפה הפרעת( זקפה על שמירה או בקבלת
פטרייתי זיהום

יתר רגישות תגובות
.שתן מתן בזמן נוחות אי או) וולבו-ווגינלי גירוד או המין באברי גרד( המין איברי באזור גירוד

)הזמינים מהנתונים התדירות את להעריך ניתן לא( ידוע לא
)שופע פמפיגואיד( בעור שלפוחיות-

לוואי תופעות על דיווח
 לוואי תופעות כל כולל זה. האחות או הרוקח, 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/:אינטרנט אתר: הצהוב

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

Qtern לאחסן כיצד5.

.ילדים של וההישג הראייה מטווח התרופה את הרחק

 לאחר והקרטון   השלפוחית גבי על המצוין, התפוגה תאריך לאחר בתרופה להשתמש אין
.'EXP'חודש אותו של האחרון ליום מתייחס התפוגה תאריך.

.מיוחדים אחסון תנאי דורשת אינה זו תרופה



 שאינך תרופות לזרוק כיצד הרוקח את שאל. ביתית פסולת או שפכים דרך כלשהן תרופות לזרוק אין
.הסביבה על בהגנה יסייעו אלה אמצעים. יותר בהן משתמש

נוסף ומידע החבילה תוכן6.

מכילQtern  מה
-
-

-dapagliflozin.וsaxagliptin  הם הפעילים החומרים
 סקסאגליפטין ג"מ-5 ל ערך שווה הידרוכלוריד סקסאגליפטין מכילה טבליה כל

.דאפגליפלוזין ג"מ-10 ל ערך שווה מונוהידראט פרופנדיול ודאפגליפלוזין

:הם המרכיבים שאר-
 תכולת'2  סעיף ראה((E468)  קרוסקרמלוז נתרן(E460i),  מיקרו-גבישית תאית: טבליות ליבת-

(E470b),  סטארט מגנזיום'), לקטוז מכיל'Qtern 2  סעיף ראה( מים נטול לקטוז'), נתרן
(E551) . שיניים מסוג סיליקה

(E553b),  טלק(E171),  טיטניום תחמוצת דו3350,  מאקרוגול(E1203),  פוליוויניל אלכוהול: סרט ציפוי-
(E172). אדומה ברזל תחמוצת(E172),  צהובה ברזל תחמוצת

(E132). קרמין אינדיגו אלומיניום אגם, שלאק: להדפסה דיו-

האריזה ותכולתQtern  נראית איך
, סרט מצופות, עגולות, קמורות דו, חומות עד בהיר חומות הן סרט מצופות טבליות ג"מ10 /ג"מ.

5Qtern  כחולה בדיו, השני בצד מודפס"1122" ו, אחד בצד מודפס"5/10"  עם

 טבליות98  או28 14,  של בגדלים אלומיניום בשלפוחיות זמינות ג"מ10 /ג"מQtern 5  טבליות
.בשלפוחיות בסרט מצופות טבליות-30 ו שנה לוח בשלפוחיות בסרט מצופות

.משווקים להיות עשויים האריזה גדלי כל לא
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אחרים מידע מקורות

 או גדולות באותיות, ברייל בכתב זה עלון של עותק לבקש או להאזין כדי
:תשלום ללא, התקשר אנא, באודיו

0800 1985000

:הבא המידע את לתת מוכנים היו אנא

מוצר שם
10mg 5mgQtern/ סרט מצופות טבליות

סימוכין מספר
17901/0339

.לעיוורים המלכותי הלאומי המכון ידי על הניתן שירות זהו


