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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 עשויים החיים באורח אחרים

 תרופות של בקבוצה הואHIV- ש למרות. בדםdarunavir- מרפא אינו ,HIV ל הקשורות ומחלות) איידס( נרכש חיסוני כשל
 )HIV(ומעלה שנים מגיל3  וילדים במבוגריםDarunavir . ה כמות הפחתת ידי על פועל זה. פרוטאז מעכבי הנקראות
 מגבר עם משמש )Norvir( ritonavir או ,)cobicistat )Tybost האנושי החיסוני הכשל בנגיף לטיפול אחרות  ותרופות

Darunavir כגון) בגוף האחרות התרופות כמות את המגבירה תרופה( פרמקוקינטי

?זו בתרופה להשתמש יש כיצד

darunavir  הרופא שרשם ממה יותר קרובות לעתים אותו לקחת או ממנו פחות או יותר ליטול אין. ההוראות לפי בדיוק.
 להסביר שלך הרוקח או מהרופא ובקש, בקפידה שלך המרשם תווית על ההוראות אחר עקוב. יום בכל שעה באותה בערך

 מגיעritonavir  ועם אוכל עם או ביום פעמיים או פעםcobicistat  קח. ביום פעםdarunavir  קח. מבין שאינך חלק כל
Darunavir ועם אוכל עם כלל בדרך נלקח זה. הפה דרך לנטילה) נוזל( פומי ותרחיף כטבליה

cobicistat. אוritonavir  ללאdarunavir  ליטול אין

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

 האוראלי המינון במזרק השתמש. שווה באופן התרופה את לערבב כדי שימוש כל לפני ממש התרחיף את היטב לנער
. מהמזרק ישר התרחיף את לבלוע יכול אתה. מהבקבוק התרחיף של הנכונה הכמות את למשוך כדי התרופה עם שהגיע

.השימוש לאחר היטב להתייבש לו ולאפשר במים המזרק את לשטוף יש

 קשה להיות עלול שלך המצב, מינונים על תדלג אוdarunavir- שלך הרוקח או מהרופא יותר קבל, להיגמר מתחילה שלך.
 מרגיש אתה אם גםdarunavir  ליטול תפסיק אם. שלך הרופא עם לדבר מבליdarunavir  ה אספקת כאשר. לטיפול יותר
 בלבדHIV- לקחת המשך. בזיהום לשלוט כדי לפעול ימשיכו שהתרופות כדי יחד ייקחוdarunavir  לקחת תפסיק אל. טוב

 מטפל אינו גםHIV- ב בזיהום לטיפול שלך הרופא ידי על שנקבעו התרופות שכל חשוב. שלם משטר עם להינתן תמיד וחייב
Darunavir ב שולטHIV- אותו מרפא אינו אךDarunavir . ב בזיהום
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.המטופל עבור היצרן מידע של עותק שלך הרופא או מהרוקח בקש

זו בתרופה השימושים

 עובדי אצל זיהום למנוע כדי גם לפעמים משמש .HIV-למצבך זו בתרופה בשימוש הסיכונים על שלך הרופא עם שוחח.
Darunavir ל בטעות 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

darunavir, נטילת לפני
 מהמרכיבים אחד כל או, אחרת תרופה כל, סולפה תרופות-darunavir, ל אלרגי אתה אם ולרוקח לרופא ספר

 שאתה תרופה אם בטוח אינך אם או המרכיבים של רשימה שלך מהרוקח בקשdarunavir.  של תרחיף או בטבליות
.סולפא תרופת היא אליה אלרגי

 זמין לא(); )cisapride )Propulsid אורוקסטרל( אלפוזוזין: הבאות מהתרופות אחת נוטל אתה אם שלך לרופא ספר
(45  דיהידרו-ארגוטמין כגון ארגוטמין מסוג תרופותelbasvir; (Multaq); )Zepatier( grazoprevir/ דרונדרון); ב"בארה
,DHEב, ארגומאר( ארגוטמין), מיגרנאל ,Cafergot-ב ,(Migergot-ומתילרגונובין  ;(Methergine)לומיטאפיד 

;(Juxtapid) lovastatin ,Mevacor)ב ;(Advicor- lurasidone )Latuda(, midazolam)פימוזיד); הפה דרך ניתן  ;(Orap)
 המשמש בלבדRevatio  המותג(sildenafil ); בריפאטר, בריפאמט(rifampin ,Rifadin, Rimactane (Ranexa);  רנולאזין
 לא לך יגיד כנראה שלך הרופא(Halcion).  טריאזולם או; וורט ון'ג סנט-Vytorin); ב, זוקור( סימבסטטין); ריאות למחלות

-Probenecid-ב(Colcrys, Mitigare,  קולכיצין נוטל ואתה כבד או כליות מחלת לך יש אם, כן כמוdarunavir.  לקחת
,(Col

'ג, קומדין( ווורפרין) קסראלטו( ריברוקסבן), אליקווס( אפיקסבן 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

(metoprolol XL (Coreg),  קרוודילול כגון בטא חוסמיartemether; (Vfend); )Coartem( lumefantrine/ וווריקונזול) נוקספיל( פוסאקונאזול), ניזורל( קטוקונאזול), ספורנוקס, אונמל( איטראקונאזול כגון פטרייתיים אנטי חומרים); נטובן

,Lopressor, Toprolב ,Dutoprol-ב HCT- ,(Lopressorוטימולול  ,Betimol, Istalol)ב ,Combigan-ב ,Cosopt-אחרים ;( betamethasone; boceprevir)ב"בארה עוד זמין לא ; ;(Victrelis bosentan )Tracleer(; budesonide

,Entocort, Pulmicort, Uceris)אחרים ;(בופרנורפין  ,Belbuca, Buprenex, Butrans)ב ,Suboxone-אחרים/naloxone )Bunavail, Suboxone, Zubsolv( ;( ;buprenorphineאמלודיפין כגון סידן תעלות חוסמי; בוספירון  ,Norvasc)ב - ,(Caduet

 כגון מסוימות כימותרפיות תרופות); בטארקה(verpamil ,Calan, Covera, Verelan  וAdalat), CC, Afebitab (CR, Procardia  ניפדיפין(Cardene),  ניקרדיפין(Plendil),  פלודיפין), אחריםCD, Cartia, XT, Diltzac) ,Cardizem  דילטיאאזם

dasatinib )Sprycel(, nilotinib )Tasigna(, vinblastineו Kit(- ;vincristine )Marqiboכולסטרול להורדת תרופות )סטטינים (כגון  atorvastatin ,Lipitor)ב - pravastatin )Pravachol( ,(Caduetו

rosuvastatin )Crestor(; ciclesonide )Alvesco(; clarithromycin- ,Biaxin)ב ;(Prevpac-דזיפרמין, אמיטריפטילין כגון לדיכאון מסוימות תרופות )וטרזודון) זולופט( סרטרלין), פקסיבה, פקסיל, ברידל( פרוקסטין, נורטריפטילין, אימיפרמין), נורפרמין ;

 לא(simeprevir - וglecaprevir  )Mavyret( pibrentasvir/כגון )HCV( C הפטיטיס לנגיף מסוימות תרופות-Advair); ב(Flonase, Flovent,  פלוטיקזון(Diastat, Valium); )estazolam; fentanyl )Abstral, Duragesic, Subsys;  דיאזפאם; דקסמתזון

 או שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות() אסטרוגן( הורמונליים מניעה אמצעי-)Invirase( saquinavir; וlopinavir (Crixivan), )Kaletra(, maraviroc )Selzentry( ritonavir/ אינדינביר כולל-HIV ל אחרות תרופותOlysio); ; ב"בארה עוד זמין

 פלוטיקזוןSubsys); ) ); בנודקסין( וקווינידין) ריתמול( פרופאנון, מקסילטין), קסילוקאין( לידוקאין, פלקאיניד), נורפאס( דיסופירמיד), לנוקסין( דיגוקסין), ב"בארה עוד זמין לא( בפרידיל), פאסרון, נקסטרון( אמיודרון כולל סדיר לא לדופק תרופות); זריקות

,Flonase, Flovent)ב ;(Advair-הפטיטיס לנגיף מסוימות תרופות C )HCV( כגון/pibrentasvir )Mavyret(  glecaprevirו - simeprevir)ב"בארה עוד זמין לא ; ;(Olysioל אחרות תרופות HIV-אינדינביר כולל 

/ritonavir )Kaletra(, maraviroc )Selzentry( ,(Crixivan) lopinavirו ;saquinavir )Invirase(-הורמונליים מניעה אמצעי )נקסטרון( אמיודרון כולל סדיר לא לדופק תרופות); זריקות או שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות() אסטרוגן ,

 לנגיף מסוימות תרופות-Advair); ב(Flonase, Flovent,  פלוטיקזוןSubsys); ) ); בנודקסין( וקווינידין) ריתמול( פרופאנון, מקסילטין), קסילוקאין( לידוקאין, פלקאיניד), נורפאס( דיסופירמיד), לנוקסין( דיגוקסין), ב"בארה יותר זמין לא( בפרידיל), פאסרון

-)Invirase( saquinavir; וlopinavir (Crixivan), )Kaletra(, maraviroc )Selzentry( ritonavir/ אינדינביר כולל-HIV ל אחרות תרופותOlysio); ; ב"בארה עוד זמין לא(simeprevir - וglecaprevir  )Mavyret( pibrentasvir/כגון )C )HCV הפטיטיס

, פלקאיניד), נורפאס( דיסופירמיד), לנוקסין( דיגוקסין), ב"בארה יותר זמין לא( בפרידיל), פאסרון, נקסטרון( אמיודרון כולל סדיר לא לדופק תרופות); זריקות או שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות() אסטרוגן( הורמונליים מניעה אמצעי

 אינדינביר כולל-HIV ל אחרות תרופותOlysio); ; ב"בארה עוד זמין לא(simeprevir - וglecaprevir  )Mavyret( pibrentasvir/כגון )HCV( C הפטיטיס לנגיף מסוימות תרופות) ); בנודקסין( וקווינידין) ריתמול( פרופאנון, מקסילטין), קסילוקאין( לידוקאין

/ritonavir )Kaletra(, maraviroc )Selzentry( ,(Crixivan) lopinavirו ;saquinavir )Invirase(-הורמונליים מניעה אמצעי )נקסטרון( אמיודרון כולל סדיר לא לדופק תרופות); זריקות או שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות() אסטרוגן ,

 )Mavyret( pibrentasvir/כגון )HCV( C הפטיטיס לנגיף מסוימות תרופות) ); בנודקסין( וקווינידין) ריתמול( פרופאנון, מקסילטין), קסילוקאין( לידוקאין, פלקאיניד), נורפאס( דיסופירמיד), לנוקסין( דיגוקסין), ב"בארה עוד זמין לא( בפרידיל), פאסרון

glecaprevirו - simeprevir)ב"בארה עוד זמין לא ; ;(Olysioל אחרות תרופות HIV-אינדינביר כולל /ritonavir )Kaletra(, maraviroc )Selzentry( ,(Crixivan) lopinavirו ;saquinavir )Invirase(-הורמונליים מניעה אמצעי )למניעת גלולות() אסטרוגן 

) ריתמול( פרופאנון, מקסילטין), קסילוקאין( לידוקאין, פלקאיניד), נורפאס( דיסופירמיד), לנוקסין( דיגוקסין), ב"בארה יותר זמין לא( בפרידיל), פאסרון, נקסטרון( אמיודרון כולל סדיר לא לדופק תרופות); זריקות או שתלים, טבעות, מדבקות, הריון

( דיסופירמיד), לנוקסין( דיגוקסין), ב"בארה יותר זמין לא( בפרידיל), פאסרון, נקסטרון( אמיודרון כולל סדיר לא לדופק תרופות); זריקות או שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות() אסטרוגן( הורמונליים מניעה אמצעי) ); בנודקסין( וקווינידין

, נקסטרון( אמיודרון כולל סדיר לא לדופק תרופות); זריקות או שתלים, טבעות, מדבקות, הריון למניעת גלולות() אסטרוגן( הורמונליים מניעה אמצעי) ); בנודקסין( וקווינידין) ריתמול( פרופאנון, מקסילטין), קסילוקאין( לידוקאין, פלקאיניד), נורפאס

) );בנודקסין( וקווינידין) ריתמול( פרופאנון, מקסילטין), קסילוקאין( לידוקאין, פלקאיניד), נורפאס( דיסופירמיד), לנוקסין( דיגוקסין), ב"בארה עוד זמין לא( בפרידיל), פאסרון
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), אחרים(Carbatrol, Equetro, Tegretol,  קרבמזפין כגון להתקפים מסוימות תרופות
clonazepam )Klonopin(, phenobarbitalו ;phenytoin )Dilantin, Phenytek(-את המדכאות מסוימות תרופות 

 ציקלוספורין כגון החיסונית המערכת
Everolimus )Afinitor, Zortress(, Sirolimus )Rapamune( ,(Gengraf, Neoral, Sandimmune)ו XL, Prograf(-

;Tacrolimus )Astagrafאומפרזול); אסמנקס( מומטזון; מתילפרדניזולון); מתאדוז, דולופין( מתדון  ;(Prilosec)
( אוונפיל כגון זיקפה לבעיות המשמשיםPDE) 5- מעכבי( מסוימים פוספודיאסטראז מעכבי(Xtampza);  אוקסיקודון

 פרדניזון; פרפנזין); סטקסין, לויטרה( וורדנפיל) סיאליס( טדלפיל), ויאגרה( סילדנפיל), סטנדרה
;quetiapine )Seroquel(; rifabutin )Mycobutin(; rifapentine )Priftin( ;(Rayos)ריספרידון )( סלמטרול); ריספרדל

קונזיפ( טרמדול(Brilinta);  טיקגרלורthioridazine ;)Adcirca( Advair- ;tadalafil); ב, סרוונט

;triamcinolone )Nasacort( ;(ו .zolpidem )Ambien, Edluar, Intermezzo(-הן גם עשויות אחרות רבות תרופות 
 שאינן אלו גם, נוטל שאתה התרופות כל על שלך לרופא לספר הקפד לכןdarunavir,  עם אינטראקציה לקיים

 בקפידה עליך לפקח או שלך התרופות של המינונים את לשנות יצטרך שלך שהרופא ייתכן. זו ברשימה מופיעות
.לוואי תופעות לאיתור

darunavir. לוקח שאתה אחרי שעתיים או לפני אחת שעה זה את קח), וידקס( דידנוזין נוטל אתה אם

 אינו הדם שבה דימום הפרעת( המופיליה; בדם גבוה סוכר או סוכרת פעם אי לך היה או לך יש אם שלך לרופא ספר
הכבד רקמת של להצטלקות הגורמת מחלה( שחמת), וירוס ידי על הנגרמת הכבד של נפיחות( הפטיטיס); כראוי נקרש

 לגרום שעלול ויראלי זיהום(CMV;  ציטומגלווירוס כמו והולך שבא או חולף שלא זיהום או; אחרת כבד מחלת כל או),
 חיידקי זיהום(Complex avium mycobacterium ;MAC  מחלת), חלשה חיסון מערכת עם בחולים לתסמינים

).ריאות זיהום של סוג; שחפת( שחפת או ריאות דלקת), איידס עם אנשים- ב חמורים לתסמינים לגרום שעלול

 התקשרdarunavir,  נטילת בזמן להריון נכנסת אם. מניקה או להריון להיכנס מתכננת, בהריון את אם שלך לרופא ספר
.דרונוויר נוטלת או-HIV ב נגועה את אם תניקי אל. שלך לרופא

, מדבקות, הריון למניעת גלולות( הורמונליים מניעה אמצעי של היעילות את להפחית עשוי-darunavir ש לדעת עליך
 מכשיר( מחסום שיטת כגון הורמונליים לא מניעה אמצעי על שלך הרופא עם שוחח). שתלים או זריקות, טבעות
 שלך מהרופא בקש. זו תרופה נוטל שאתה בזמן הריון למנוע כדי) סרעפת או קונדום כגון לרחם זרע כניסת שחוסם

.לך שתתאים הריון למניעת שיטה לבחור לך לעזור

 החזה, הצוואר, העליון הגב, השדיים כגון בגופך שונים לאזורים לעבור או לעלות עשוי שלך הגוף ששומן לדעת צריך אתה
.גם לקרות יכול והפנים הידיים, מהרגליים שומן אובדן. הבטן ואיזור

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

 אחד לך שיש ברגע שלך לרופא להתקשר מאוד חשוב. חולשה או מטושטשת ראייה, קיצוני רעב, תכופה שתן הטלת
 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 עלול
.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
 תסמינים לך יש אם. אלה זיהומים של תסמינים לפתח לך לגרום עלול זה. בגופך היו שכבר אחרים בזיהומים להילחם
.שלך לרופא לספר הקפד-darunavir, ב הטיפול במהלך עת בכל מחמירים או חדשים

?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

 זמנים ובלוח יום כל-HIV, ל בתרופות לטיפול שלך הרופא ידי על שנקבעו התרופות שאר וכל, קוביסיסטט שתיטול חשוב
 מהתרופות אחת אף תפסיק אל. בזיהום בטיפול מידה באותה לפעול לא לתרופות לגרום עלולות שהוחמצו מנות. קבוע
.שלך הרופא עם לדבר מבלי הללו

?לוואי לתופעות לגרום יכולה התרופה

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

ראֹׁש ּכאְבֵ

ׁשלִׁשּול

הקֲָאָה

בטן כאב

עצירות

 הפסק, הללו מהתסמינים אחד חווה אתה אם. חמורות להיות יכולות מסוימות לוואי תופעות
:חירום רפואי טיפול לקבל או שלך לרופא מיד והתקשר דרונוויר ליטול

פריחה

שלפוחיות או מתקלף עור

בפה פצעים

דומעות או מגרדות, נפוחות, אדומות עיניים

מפרקים או שרירים כאבי

חום

זיהום של אחרים סימנים או אדמומיות, רגישות, נפיחות

בחילה

קיצונית עייפות

תיאבון אובדן

הבטן של העליון הימני בחלק כאב

העיניים או העור של הצהבה

כהה או בהירה צואה

Darunavir התרופה נטילת בזמן חריגות בעיות לך יש אם שלך לרופא התקשר. אחרות לוואי לתופעות לגרום עלול.
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 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

 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

?אחר מידע לדעת צריך

 ליטול עבורך שבטוח לוודא כדי מסוימות בדיקות יזמין שלך הרופא. והמעבדה שלך הרופא עם הפגישות כל את שמור
.לדרונוויר שלך הגוף תגובת את ולבדוק דרונוויר

 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

®פרזיסטה

15/01/2022-  לאחרונה מתוקן
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זה דף לצטט כיצד למד

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

האמריקאית האנוש ושירותי הבריאות מחלקתPike, Bethesda, MD Rockville 20894 8600  לרפואה הלאומית הספרייה

לבריאות הלאומיים המכונים

2022 במרץ25 : לאחרונה עודכן העמוד

/a607042.html/meds/druginfohttps://medlineplus.gov6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

