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רשימת תרופות כשרות לפסח 2018
חולה שאין בו סכנה:

• השוכב במיטה מפני חוליו או הסובל מכאב חזק עד שנחלש כל גופו, וכן המתהלך כבריא 
אבל עלול ליפול למשכב אם לא יקבל טיפול מבעוד מועד כגון: חולה קצרת )אסטמה(, סכרת, 
דלקת פרקים, הסובל ממחלת לב שאינה מסוכנת )4( - מותר לו לקחת לרפואתו כדורי 
בליעה, אפילו אם הן מוקשים ע"י חומר חמץ, או ממותקים ע"י ציפוי חיצוני חמץ, באופן 

שכזה, יבלע אותן ולא ימיסן במים )5(.

• תרופות המכילות קטניות, מותרים אף לחולה שאין בו סכנה )6(.

• כל המשחות )הקרם( לסוגיהן, זריקות, טיפות עיניים אף ואוזניים, פתילות, משאפים וכל 
חומרי החיטוי שמשתמשים בהם שימוש חיצוני, מותרים אף לחולה שאין בו סכנה להשתמש 
בהן, אפילו אם מעורב בהם אלכוהול או מרכיב אחר חמץ ואינם כשרים לפסח )7(. יצוין כי 

הפתילות, תמיסת יוד ופולידין לסוגיו המיוצרים כיום בארץ, כשרים הם לפסח )8(.

• תרופות הומאופתיות, יש לוודא שהצמח המרכיב את יסוד התרופה אינו מחמשת מיני דגן וכן 
אין להתירן בפסח רק אם נתברר שהאלכוהול המורכב בהן אינו חמץ. )תרופות הומאופתיות 
המיוצרות בחו"ל, הרבה  מהם חמץ, שמכילים כוהל דגנים. והמיוצרות בארץ, יש לוודא כנ"ל( 
ובאין סכנה, אין להתירן בפסח ויש להיוועץ עם הרופא על לקיחת תחליף לימי הפסח, ושומר 

מצוה לא ידע רע )9(.

• תרופה שאינה מופיעה ברשימת התרופות הכשרות לפסח מותר מן הדין לקיימה בפסח, 
ואינו צריך לבערה או למכרה לנכרי )10(. אך נוהגין שמוכרין את ארון התרופות במכירת חמץ 
לגוי. אולם חולה שמותר לו לקחת תרופות, מותר לו להוציא לצרכו תרופות מארון התרופות 

אף מהנמכר לנוכרי )11(.

החש בכאבים קלים:

• החש בכאבים קלים ונזקק לתרופה, לא ייקח תרופה שיש בה חשש תערובת חמץ )12( 
ובמקום צורך גדול, יש להקל לבלוע הכדור ורוב רובם של התרופות לשיכוך כאבים המצויים 
בארץ, נקיים מחשש חמץ )13(. מותר לקנות אחר הפסח תרופה המכילה חמץ, עבור החולה, 

אף זה שאין בו סכנה, גם ממי שחשוד שלא מכר את חמצו כדין )14(.

יצוין כי מזה מספר שנים כל מפעלי ויבואני התרופות מוכרים את החמץ כדת וכדין
באמצעות רב הכללית.
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ְאאּוַקְרּבֹון ַטְבִליֹות ·

ָאבֹוַדְרט ְּכמּוסֹות ַרּכֹות  ·

ְאִביָאַנה ַטְבִליֹות ·

יְטֶרן 100 ס.ר. ַטְבִליֹות · ַאבִּ

ֱאִביטֹול )כל המינונים( ְּכמּוסֹות & ַטְבִליֹות ·

יִליפִיי )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ַאבִּ

ָאִביָלק ִסירֹוּפ ·

ֱאִּביְקָסה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ֱאִּביַרֶטרֹון טֶּ

ַאְּברֹול ַטְבִליֹות ·

ַאְגיֹוָלְקס ְגַרנּולֹות ·

ַאְדַבְגַרף ְּכמּוסֹות ּבִשְחרּור ְמֻמָּׁשְך ·

ָאדֹוָלן נֹוֵזל ·

ֱאדּוַרְנּט ַטְבִליֹות ·

ָאִדיֵזם CD )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ַאֶדְמַפאס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

אְדִסיְרָקה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִליֹות · ָאֶדְקס ַקפְּ

ִליֹות · ָאֶדְקס פֹוְרֶטה ַקפְּ

ֱאְדרֹוַנְקס ַטְבִליֹות ·

ָאִהיְסטֹון ַטְבִליֹות ·

אֹוַּבְגיֹו ַטְבִליֹות ·

אֹוְגֶמְנִטין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

אֹוְגֶמְנִטין 875 ַטְבִליֹות ·

אֹוְגֶמְנִטין ES ַאְבָקה ְלַהַכַנת ַּתְרִחיף * ·

אֹודֹוְמזֹו ְּכמּוסֹות ·

ֱאְוִויְסָטה ַטְבִליֹות ·

ֵאוִויּפֵלָרה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

אֹוֵטְזָלה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

אּוְטרֹוֶגְסָטן )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ·

אֹוִליְסיֹו ְּכמּוסֹות ·

ַבע פורמולציה חדשה  * · אֹוַלְנַזִּפין ODT טֶּ

)כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵמִסיסּות ַּבֶּפה  

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · אֹוַלְנַזִּפין טֶּ

אּוְלָסִניק ַטְבִליֹות ·

אֹוְמִניק ְּכמּוסֹות ·

אֹוְמִניק אֹוַקאס ְּכמּוסֹות ·

ִליֹות · אֹוֵמְּפַרֶדְקס )כל המינונים( ַקפְּ

ִליֹות · אֹוֵמְּפַרֶדְקס - Z ַקפְּ

אֹוְנְגִליָזה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

אֹוְנַדנֵסְטרֹון ִאינֹוַבֶמד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

אֹוְסמֹו ָאַדָלט )כל המינונים( ס.ר ַטְבִליֹות ·

אֹוְסּפֹולֹוט ַטְבִליֹות ·

אֹוֶפב  ·

ִליֹות · אֹוְּפַטְלִגין ַטְבִליֹות & ִטיּפֹות & ַקפְּ

ִליֹות · אֹוְפלֹוֵדְקס ַקפְּ

ַבע ַטְבִליֹות · אֹוְפלֹוְקָסִצין טֶּ

אֹוְקַסאר )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

אֹוְקַסאר ְּפלּוס ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ·

ִליֹות · אֹוְקסֹוּפּוִרין ַקפְּ

אֹוְקִסיקֹוְנִטין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

אֹוְקָסַקִטין ִסירֹוּפ ·

אֹוַראּפ פֹוְרֶטה ַטְבִליֹות ·

אֹוַרְלֵטן ְטרֹוכ ָלְכַסְניֹות ·

אֹוַרמֹוְרפ ְּתִמיָסה לׁשִתָּיה  ·

אּוָרמֹוְקס ַטְבִליֹות ·

אּוְרסֹוַפאְלק 250 ְּכמּוסֹות ·

אּוְרסֹוַפאְלק 500 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ·

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא. *מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  EUCARBON TABS

 ·  AVODART SOFT CAPS

 ·  EVIANA TABS

 ·  ABITREN 100 S.R TABS

 ·  EVITOL (כל המינונים( CAPS & TABS

 ·  ABILIFY (כל המינונים( TABS

 ·  AVILAC SYRUP

 ·  EBIXA (כל המינונים( TABS

 ·  ABIRATERONE TEVA  TABS

 ·  ABROL TABS

 ·  AGIOLAX GRANULES

 ·  ADVAGRAF (כל המינונים( P.R CAPS

 ·  ADOLAN LIQ

 ·  EDURANT TABS

 ·  ADIZEM CD (כל המינונים( C.R CAPS

 ·  ADEMPAS (כל המינונים( F.C TABS

 ·  ADCIRCA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  ADEX CAPLETS

 ·  ADEX FORTE CAPLETS

 ·  EDRONAX TABS

 ·  AHISTON TABS

 ·  AUBAGIO TAB

 ·  AUGMENTIN (כל המינונים( TABS

 ·  AUGMENTIN BID 875MG TABS

 ·  AUGMENTIN ES POWDER FOR SUSP

 ·  ODOMZO CAPS

 ·  EVISTA TABS

 ·  EVIPLERA F.C TABS

 ·  OTEZLA (כל המינונים) TABS

 ·  UTROGESTAN (כל המינונים( SOFT GELATIN CAPS

 ·  OLYSIO CAPS

 ·  OLANZAPINE ODT TEVA NEW FORMULATION

ORDISPERSIBLE TABS )כל המינונים)     

 ·  OLANZAPINE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  ULSANIC TABS

 ·  OMNIC S.R CAPS

 ·  OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS

 ·  OMEPRADEX (כל המינונים( CAPLETS

 ·  OMEPRADEX - Z CAPLETS

 ·  ONGLYZA (כל המינונים( TABS

 ·  ONDANSETRON INOVAMED (כל המינונים( F.C TABS

 ·  OSMO ADALAT (כל המינונים( S.R. TABS

 ·  OSPOLOT TABS

 ·  OFEV SOFT CAPS 

 ·  OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETS

 ·  OFLODEX CAPLETS

 ·  OFLOXACIN TEVA TABS

 ·  OCSAAR (כל המינונים( TABS

 ·  OCSAAR PLUS F.C TABS

 ·  OXOPURIN CAPLETS

 ·  OXYCONTIN (כל המינונים( C.R. TABS

 ·  OXACATIN SYRUP

 ·  ORAP FORTE TABS

 ·  ORALTEN TROCHE LOZENGES

 ·  ORAMORPH ORAL SOLUTION

 ·  URAMOX TABS

 ·  URSOFALK 250 CAPS

 ·  URSOFALK 500 F.C TABS
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א א
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

אּוְרסֹוִליט )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

אֹוְרַפִדין )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ַקשֹות ·

אֹוָרקֹוְרט ַּפְסָטה ·

אֹוָרקֹוְרט ִא ַּפְסָטה ·

אֹוְרָקְמִּבי ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֱאֵזְטרֹול ַטְבִליֹות ·

ָאֶזִניל ְּכמּוסֹות ·

ֱאֶזקֹור ַטְבִליֹות ·

ָאָטאַקְנד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ָאָטאַקְנד ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

ַבע ER )ִשיְחרּור מּוְשֵהה( ַטְבִליֹות  · ֱאטֹודֹוַלק טֶּ

ַבע ַטְבִליֹות · ֱאטֹודֹוַלק טֶּ

ָאטֹוֵזט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ·

ֳאּטֹוִמיק ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · ָאטֹוְרָבְסַטאִטין טֶּ

ַאֶטְנט ַטְבִליֹות  ·

ַאְטִריְּפָלה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִליֹות  · ִאיּבּוֵפן )כל המינונים( ַקפְּ

ִליֹות · ִאיּבּוְפרֹוֶפן 200 מ"ג ַקפְּ

ִליֹות · ִאיּבּוְפרֹוֶפן פֹוְרֶטה ַקפְּ

ִאיזֹוִניַאִזיד ַטְבִליֹות ·

ִאיִזיַלְקס ַטְבִליֹות ·

ִאיְטָרנֹול ְּכמּוסֹות ·

ֲאִייְּבָרְנס )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ·

ִאייַסְנטֵרס ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִאימְּברּוִביָקה ְּכמּוסֹות ·

ִאימֹוְדיּום ְּכמּוסֹות ·

ִאימּוַראן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · ִאיַמִטיִניּב טֶּ

ִאיִמיְטֵרְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִאיֵמְנד )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ִאיְמנֹוִביד )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ·

ִאיְמַּפִבידֹו )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְקִשיחֹות ·

ִאיְנִביַראז ְּכמּוסֹות & ַטְבִליֹות ·

ִאיְנדֹוִביס ְּכמּוסֹות ·

ִאינֹוֵבלֹון )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִאיְנֵווָגה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִאיְנוֹוָקָנה )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ִאיְנֶטֶלְנס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִאיְנַלִייטה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִאיְנסְּפָרה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִאיָקאְּפֶרס S.R )כל המינונים( )ִעם ִשיְחרּור מּוְשֵהה( ַטְבִליֹות ·

ִאיַקאְקלֹוִמין ַטְבִליֹות ·

ִאיַקאקֹור )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִאיְקלּוִסיג ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִאיְקֵסל )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ִאיֱרָסה ַטְבִליֹות ·

ֱאַלא ַטְבִליֹות ·

ַאְלָדְקטֹון ַטְבִליֹות ·

ֲאלֹוְנְּבִריג ַטְבִליֹות  ·

ָאלֹוִריל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱאְלְטִריְּפַטאן ְּתִריָמה ַטְבִליֹות ·

ֱאַלְטרֹול )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱאַלְטרֹוֶלט ַטְבִליֹות ·

ֱאְלְטרֹוְקִסין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵאִליְקוּויז )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ַאְלְנְדרֹוָנט-טֶּ

ַאְלפּו-ַקל XL ַטְבִליֹות ·

 ·  IMITREX (כל המינונים( TABS

 ·  EMEND (כל המינונים( CAPS

 ·  IMNOVID (כל המינונים( CAPS

 ·  IMPAVIDO (כל המינונים( HARD CAPS

 ·  INVIRASE CAPS & TABS

 ·  INDOVIS CAPS

 ·  INOVELON (כל המינונים( F.C TABS

 ·  INVEGA (כל המינונים( E.R TABS

 ·  INVOKANA (כל המינונים( TABS

 ·  INTELENCE (כל המינונים( TABS

 ·  INLYTA (כל המינונים( TABS

 ·  INSPRA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  IKAPRESS S.R (כל המינונים( TABS

 ·  IKACLOMIN TABS

 ·  IKACOR (כל המינונים( TABS

 ·  ICLUSIG F.C TABS

 ·  IXEL (כל המינונים( CAPS

 ·  IRESSA TABS

 ·  ELLA TABS

 ·  ALDACTONE TABS

 ·  ALUNBRIG TABS

 ·  ALLORIL (כל המינונים( TABS

 ·  ELETRIPTAN TRIMA TABS

 ·  ELATROL (כל המינונים( TABS

 ·  ELATROLET TABS

 ·  ELTROXIN (כל המינונים( TABS

 ·  ELIQUIS (כל המינונים( F.C TABS

 ·  ALENDRONATE - TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  ALFU-KAL XL TABS

 ·  URSOLIT (כל המינונים( TABS

 ·  ORFADIN (כל המינונים( HARD CAPS

 ·  ORACORT PASTE

 ·  ORACORT E PASTE

 ·  ORKAMBI F.C TABS

 ·  EZETROL TABS

 ·  AZENIL CAPS

 ·  EZECOR TABS

 ·  ATACAND (כל המינונים( TABS

 ·  ATACAND PLUS TABS

 ·  ETODOLAC ER TEVA (כל המינונים( E.R TABS

 ·  ETODOLAC TEVA TABS

 ·  ATOZET (כל המינונים( F.C TABS

 ·  ATOMIC 25 TABS

 ·  ATORVASTATIN TEVA (כל המינונים( F.C.TABS 

 ·  ATTENT TABS

 ·  ATRIPLA F.C TABS

 ·  IBUFEN (כל המינונים( CAPLETS

 ·  IBUPROFEN 200 mg CAPLETS

 ·  IBUPROFEN FORTE CAPLETS

 ·  ISONIAZID 300MG TABS

 ·  EASYLAX TABS

 ·  ITRANOL CAPS

 ·  IBRANCE (כל המינונים( CAPS

 ·  ISENTRESS  F.C TABS

 ·  IMBRUVICA CAPS

 ·  IMODIUM CAPS

 ·  IMURAN (כל המינונים( F.C TABS

 ·  IMATINIB TEVA (כל המינונים( F.C TABS

21673_hoberet_14.indd   36-37 2/26/18   2:33 PM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


3839

א א
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ַבע ַטְבִליֹות · ַאְלפּוזֹוִסין ER טֶּ

ַאְלְּפַרִליד )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ַאְלֵצְנָזה ְּכמּוסֹות ·

ַאְלַקסֹוְלב ַטְבִליֹות ·

ַאְלֵקַראן ַטְבִליֹות ·

ַאְלְרִג'י x ַטְבִליֹות ·

ֵאם . ַאי . ַאר )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַאְמִּביֵאן ִסי.ַאר )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע 875 ַטְבִליֹות · ָאמֹוְקִסיְקַלב-טֶּ

ַבע ַאְבָקה ְלָהַכַנת ַּתְרִחיף * · ָאמֹוְקִסיְקַלב-טֶּ

ַבע ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * · ֱאמְטִריִביר טֶּ

ָאִמיֹוַדקֹור ַטְבִליֹות ·

ֱאִמיִלי ַטְבִליֹות ·

ַאְמלֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ַאְמלֹוִדיִּפין טֶּ

ַאמְנַטאִדין ְּכמּוסֹות  ·

ָאָמִריל )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ָאָּנאְפַרִניל ַטְבִליֹות ·

ָאָּנאְפַרִניל ס.ר. ַטְבִליֹות ·

ַאְנֶג'ליק ְּכמּוסֹות ְמצּוּפֹות  ·

ָאָּנְגִריד 0.5 ְּכמּוסֹות ·

ַאְנְדרֹוקּור )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַאְנְדרֹוְקסֹון ְּכמּוסֹות ·

ֱאְנטֹוִמין ַטְבִליֹות ·

אִביר טבע ַטְבִליֹות ְמֻצּפֹות * · ֱאְנֶטקַּ

ֱאְנּטֵרְסּטֹו ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

אַנַלֵדְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱאָנַלְּפִריל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ָאָנְסְּטרֹול ַטְבִליֹות ·

ָאָנְסְּטרֹוזֹול ִאינֹוָבֶמד ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ·

ַבע ַטְבִליֹות · ָאָנְסְּטרֹוזֹול טֶּ

ֱאְנִציַּפְלֵמד ְדַרֶג'ה ·

ָאָסאקֹול )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱאְסּבִריֵיט ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות ·

ֱאְסטֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֱאְסֶטל 35 ַטְבִליֹות ·

ֱאְסְטרֹוֵפם )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱאסְטַרִציט ְּכמּוסֹות ·

ַאִסיַול )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ָאֶסְנָטה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

יִרין 500 ַטְבִליֹות · ַאְספִּ

יִרין ָקְרִדיֹו ַטְבִליֹות · ַאְספִּ

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֱאְסִציַטאלֹוַּפְרם טֶּ

ָאֶסִריל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֲאְּפְּטַרִבי )כל המינונים( ַטְבִליֹות * ·

יִביר )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֱאפִּ

ַאִפיִניטֹור )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְאַּפנֹוִטין ְּכמּוסֹות ·

ֱאְּפקלּוָזה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֱאֵפְקסֹור XR )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ָאֶצטֹוָזל ַטְבִליֹות ·

ָאִציְקלֹו-ִוי )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַאְקטֹוֶנל ַחד-חֹוְדִשי ַטְבִליֹות  ·

ַאְקֹטוס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַאְקִטיֶבל ַטְבִליֹות ·

חּוסֹות · ַאְקִטיק )כל המינונים( ַטְבִליֹות דְּ

ַאִקיְנֵזאֹו ְּכמּוסֹות ·

ִליֹות & ַטְבִליֹות · ָאָקמֹול ַקפְּ

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא. *מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABS

 ·  ANASTROZOLE TEVA TABS

 ·  ENCYPALMED DRAGEES

 ·  ASACOL (כל המינונים( TABS

 ·  ESBRIET HARD CAPS

 ·  ESTO (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  ESTELLE-35 TABS

 ·  ESTROFEM (כל המינונים( TABS

 ·  ESTRACYT CAPS

 ·  ASSIVAL (כל המינונים( TABS

 ·  ASENTA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  ASPIRIN 500 TABS

 ·  ASPIRIN CARDIO TABS

 ·  ESCITALOPRAM TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  ACERIL (כל המינונים( TABS

 ·  UPTRAVI (כל המינונים( TABS

 ·  EPIVIR (כל המינונים( F.C TABS

 ·  AFINITOR (כל המינונים( TABS

 ·  EPANUTIN CAPS

 ·  EPCLUSA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  EFEXOR XR (כל המינונים( E.R CAP 

 ·  ACETOSAL TABS

 ·  ACYCLO-V (כל המינונים( TABS

 ·  ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABS

 ·  ACTOS (כל המינונים( TABS

 ·  ACTIVELLE F.C TABS

 ·  ACTIQ (כל המינונים( ORAL TRANSMUCPSAL LOZENG

 ·  AKYNZEO CAPS

 ·  ACAMOL CAPLETS & TABS

 ·  ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABS

 ·  ALPRALID (כל המינונים( TABS

 ·  ALECENSA CAPS

 ·  ALKASOLVE E.C TABS

 ·  ALKERAN TABS

 ·  ALLERGYX TABS

 ·  M.I.R (כל המינונים( TABS

 ·  AMBIEN CR (כל המינונים( TABS 

 ·  AMOXICLAV-TEVA 875 TABS

 · AMOXICLAV-TEVA POWDER FOR SUSPENSION

 ·  EMTRIVIR TEVA F.C TABS

 ·  AMIODACORE TABS

 ·  EMILIY TABS

 ·  AMLOW (כל המינונים( TABS

 ·  AMLODIPINE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  AMANTADINE LEVEL 100MG CAPS

 ·  AMARYL (כל המינונים( TABS

 ·  ANAFRANIL TABS

 ·  ANAFRANIL SR TABS

 ·  ANGELIQ F.C TABS

 ·  ANAGRID 0.5 CAPS

 ·  ANDROCUR (כל המינונים( TABS 

 ·  ANDROXON TESTO CAPS

 ·  ENTUMIN TABS

 ·  ENTECAVIR TEVA F.C TABS

 ·  ENTRESTO (כל המינונים( F.C TABS

 ·  ENALADEX (כל המינונים( TABS

 ·  ENALAPRIL (כל המינונים( TABS

 ·  ANASTROL TABS
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א-ב א
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ִליֹות  · ָאָקמֹול פֹוקּוס ַקפְּ

ִליֹות · ָאָקמֹוִל ַלְיָלה ַקפְּ

ִליֹות  · ָאָקמֹול טּו - גֹו ַקפְּ

ִליֹות · ָאָקמֹול ִצינּון וַׁשַּפַעת יֹום & ַלְיָלה ַקפְּ

ִליֹות · ָאָקמֹול ִצינּון ְקַלאִסיק יֹום & ַלְיָלה ַקפְּ

רֹות 125מ"ג ִסירֹוּפ · ָאָקמֹוִלי ּבַטַעם פֵּ

ה ּבַטַעם טּוִטי-ְפרּוִטי 250 מ"ג ִסירֹוּפ · ָאָקמֹוִלי פֹוְרטֵּ

ֱאְקסֵג'ייד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִליֹות · ֱאְקֶסְדִרין ַקפְּ

ֱאקסִוויָרה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

אְקְסַטְנִדי ְּכמּוסֹות ַרּכֹות ·

ִליֹות · ְאֱקִסידֹול ַקפְּ

ִליֹות · ֱאְקִסימֹול קאר ַקפְּ

ֱאְקֵסלֹון )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

סַמִזין-ִויט ַטְבִליֹות ְמֻצּפֹות  * · ֱאקְּ

ְאְקספֹוְרג' ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַאְקרֹוז )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱארדֹוִטין ְּכמּוסֹות ·

ַאְרטֹוֶפן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַאְרְטרֹוֶטק )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱאִריֶבְדג' ְּכמּוסֹות ·

ַאְריֹוס ַטְבִליֹות ·

ָאִריִמיְדְקס ַטְבִליֹות ·

ט )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ָאִריְספְּ

ַאִריְּפָלי )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֱאִריְתרֹו-טֶּ

ַאֵרְסִטין ַאְבָקה  ·

ַאְרקֹוְקִסָיה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱאּתֹוַּפן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱאּתֹוַּפן XL ַטְבִליֹות ·

ּבּוְדסֹון ְּכמּוסֹות  ·

ּבֹוְנדֹוְרִמין ַטְבִליֹות ·

ּבֹוְנֶסִרין ַטְבִליֹות ·

ּבֹוֶנפֹוס ַטְבִליֹות ·

ּבֹוסּוִליף )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ·

ּבֹוֶסְנַטן ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ּבּוקֹוַלאם ְּתִמיָּסה ·

ְּבַזִפיְּבַרט ס.ר. )ִשיְחרּור מּוְשֵהה( ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ֵּבַטאִהיְסִטין טֶּ

ֵּבִטיְסִטין ַטְבִליֹות ·

ּבְטִמיָגה ַטְבִליֹות ּבִשְחרּור ְמֻמָּׁשְך ·

ְּבְטֶנזֹול ַטְבִליֹות ·

ֵּבְיִּבי ַגאם ֶג'ל ·

ֵּבְיִּביִזים ִטיּפֹות ·

ִּביֹוְדרֹוְקִסיל ְּכמּוסֹות ·

ִּביְטִניְקס ַטְבִליֹות ·

ִּביַלְקֵסֶטן ַטְבִליֹות ·

ִּביסֹוְּפרֹולֹול פּוָמַראט ִאינֹוַבֵמד ·

)כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  

ִּבי-ִסיְקס 300 ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ִּביְקַאלּוַטִמיד טֶּ

ִּבַלאָרה ַטְבִליֹות ·

ֵּבְלוִויק 10 מ"ג ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ְּבְנאֶזְּפִריל טֶּ

ִּבקּוִניס ַמְחִּפיֹות ·

ַּבְקלֹוָסל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ְּברֹוִטיזֹוַלאם טֶּ

ְּברֹוְנכֹוַלט ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  ETOPAN XL (כל המינונים( E.R TABS

 ·  BUDESON E.C. CAPS

 ·  BONDORMIN TABS

 ·  BONSERIN TABS

 ·  BONEFOS TABS

 ·  BOSULIF (כל המינונים( F.C TABS

 ·  BOSENTAN TEVA F.C TABS

 ·  BUCCOLAM SOLUTION

 ·  BEZAFIBRATE S.R. TABS

 ·  BETAHISTINE TEVA TABS

 ·  BETISTINE TABS

 ·  BETMIGA (כל המינונים( P.R TABS

 ·  BETNESOL TABS

 ·  BABY GUM ORAL GEL

 ·  BABYZIM DROPS

 ·  BIODROXIL CAPS

 ·  BITNIX TABS

 ·  BILAXTEN TABS

 ·  BISOPROLOL FUMARATE INOVAMED

F.C TABS )כל המינונים)     

 ·  B-SIX 300 TABS

 ·  BICALUTAMIDE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  BELARA TABS

 ·  BELVIQ 10 MG F.C TABS

 ·  BENAZEPRIL TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  BEKUNIS DRAGEE

 ·  BACLOSAL (כל המינונים( TABS

 ·  BROTIZOLAM TEVA TABS

 ·  BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA TABS

 ·  ACAMOL FOCUS CAPLETS

 ·  ACAMOL NIGHT CAPLETS

 ·  ACAMOL TO-GO CAPLETS

 ·  ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETS

 ·  ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETS

 ·  ACAMOLI FRUIT FLAVOUR 125MG SYRUP

 ·  ACAMOLI FORTE TUTTI-FRUTTI FLAVOUR 250 MG SYRUP

 ·  EXJADE (כל המינונים( DISPERSIBLE TABS 

 ·  EXCEDRIN CAPLETS

 ·  EXVIERA F.C TABS

 ·  XTANDI SOFT CAPS

 ·  EXIDOL CAPLETS

 ·  EXIMOL CARE CAPLETS

 ·  EXELON (כל המינונים( CAPS

 ·  EXEMASIN - VIT F.C TABS

 ·  EXFORGE (כל המינונים( F.C TABS

 ·  ACROSE (כל המינונים( TABS

 ·  ERDOTIN CAPS

 ·  ARTOFEN (כל המינונים( TABS

 ·  ARTHROTEC (כל המינונים( TABS

 ·  ERIVEDGE CAPS

 ·  AERIUS TABS

 ·  ARIMIDEX TABS

 ·  ARICEPT (כל המינונים( TABS

 ·  ARIPLY (כל המינונים( TABS

 ·  ERYTHRO-TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  ARESTIN SUBGINGIVAL PWD

 ·  ARCOXIA (כל המינונים( TABS

 ·  ETOPAN (כל המינונים( TABS
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ג-ד ב-ג
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ּבִריִביַאְקט ְּתִמיָּסה לְׁשִתָּיה & ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות *  ·

ִריְנֵטִליְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * · בְּ

ָּבָרְקלּוד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְּבֶרְקִסין ַטְבִליֹות ·

ַגאַּבאֵפְנִטין ִאינֹוַבֵמד )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ַבע )כל המינונים( ְּכמּוסֹות · ַגאַּבאֵפְנִטין טֶּ

ֵגאֹודֹון )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ַגאַלאפֹוְלד ָּקְּפסּולֹות ְּקִשיחֹות ·

ַגאְלבּוס ַטְבִליֹות ·

ַגאְסטרֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ג'ַאְרִדיַאְנס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ג'ַאְרִדיַאְנס דּואֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ָגִביְסקֹון נוזל ֵמְנָטה ַּתְרִחיף ·

ָגִזים X ַטְבִליֹות ·

ג'יֹוְטִריף )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִגיֵלְקס )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ִגיֶנָרה ַטְבִליֹות ·

ְגלּוֵּבן ַטְבִליֹות ·

ִליֹות  · ְגלּוקֹוִמין ַקפְּ

ִליֹות · ְגלּוקֹוַפג' ַקפְּ

ִליֹות · ְגלּוקֹו - ַרִייט ַקפְּ

ְגלּוקֹוז ויטאמד ַאְבָקה  ·

ְגִליֶבק ַטְבִליֹות & ְּכמּוסֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ְגִליֵמִּפיַרִייד טֶּ

ְגִליְצִרין ִויַטאֶמד ְתִמיָסה ·

ְגִליְקַסְמִּבי )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * ·

ֵג'ְנֵדֶבָרה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַג'נּוֵאט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַג'נּוֵאט XR )כל המינונים( ַטְבִליֹות ּבַׁשֲחרּור מּוְשֱהה ·

ַג'נּוְבָיה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ג'ַקִבי )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְגָרְמֶזה ִּפיִרין 325 מ"ג )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי( ַטְבִליֹות ·

ְגַרנּוֶּפס ְגַרנּולֹות ַעִמידֹות ְלִּפירֹוק ּבקיַבה ·

ָדאָלאִצין C )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

דּואֹוַדְרט ְּכמּוסֹות ·

ַבע )כל המינונים( ְּכמּוסֹות · דּולֹוְקסִטין טֶּ

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · דֹוֶנֶּפִזיל טֶּ

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · דֹוֵנּפְקִסיל טֶּ

דֹוְסִטיֶנְקס ַטְבִליֹות ·

דֹוִּפיַקר ַטְבִליֹות ·

דּוְּפֶלְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

דּוַּפְסטֹון ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ·

דֹוְקִסי 10 ְּכמּוסֹות ·

דֹוְקִסיִלין ַטְבִליֹות ·

ֶדְטרּוִסיטֹול ס.ר )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ִדיאּולֹו 5 מ"ג ַטְבִליֹות ·

ִדיַאִמיַלה ַטְבִליֹות ·

ִדיַאָנה 35 ַטְבִליֹות ·

ַבע ְּכמּוסֹות · ִדיַאֶסִרין טֶּ

ִרים ְּכמּוסֹות · ִדיַאתְּ

ִדיְּבִניִלין ְּכמּוסֹות ·

ִדיגֹוְקִסיָנה ְקֶרן-ַפאְרָמה 0.25 מ"ג ַטְבִליֹות ·

ִדיֹוַבאן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִדיזֹוִּתיַאִזיד ַטְבִליֹות ·

ִדיַלאַטם SR 120 ַטְבִליֹות ·

ִדיַלאַטם CD 240 ַטְבִליֹות ·

ִדיַלאַטם CD 240 ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ִדיְלִטיַאֶזם טֶּ

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  JANUVIA (כל המינונים( TABS

 ·  JAKAVI (כל המינונים( TABS

 ·  GRAMSE PIRIN 325 MG E.C TABS

 ·  GRANUPAS RESISTANT GRANULES

 ·  DALACIN C (כל המינונים( CAPS

 ·  DUODART CAPS

 ·  DULOXETINE DR TEVA (כל המינונים( CAPS

 ·  DONEPEZIL TEVA (כל המינונים( TABS 

 ·  DONEPEXIL TEVA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  DOSTINEX TABS

 ·  DOPICAR TABS

 ·  DUPLEX (כל המינונים( COATED TABS

 ·  DUPHASTON F.C TABS

 ·  DOXY 10 CAPS

 ·  DOXYLIN TABS

 ·  DETRUSITOL SR (כל המינונים( CAPS

 ·  DIULO 5MG TABS

 ·  DIAMILLA TABS

 ·  DIANE 35 TABS

 ·  DIACEREIN TEVA CAPS

 ·  DIATRIM CAPS

 ·  DIBENYLINE CAPS

 ·  DIGOXINA KERN-PHARMA TABS

 ·  DIOVAN (כל המינונים( F.C TABS

 ·  DISOTHIAZIDE TABS

 ·  DILATAM 120 SR TABS

 ·  DILATAM 240 CD TABS

 ·  DILATAM 240 CD TABS

 ·  DILTIAZEM TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  BRIVIACT ORAL SOL & F.C TABS

 ·  BRINTELLIX (כל המינונים( F.C TABS

 ·  BARACLUDE (כל המינונים( F.C TABS

 ·  BREXIN SCORED TABS

 ·  GABAPENTIN INOVAMED (כל המינונים( CAPS

 ·  GABAPENTIN TEVA (כל המינונים( CAPS

 ·  GEODON (כל המינונים( CAPS

 ·  GALAFOLD HARD CAPS

 ·  GALVUS TABS

 ·  GASTRO (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  JARDIANCE (כל המינונים( F.C TABS

 ·  JARDIANCE DUO (כל המינונים( F.C TABS

 ·  GAVISCON LIQUID PEPPERMINT SUSPENSION

 ·  GAZIM X TABS

 ·  GIOTRIF (כל המינונים( F.C TABS

 ·  GILEX (כל המינונים( CAPS

 ·  GYNERA TABS 

 ·  GLUBEN TABS

 ·  GLUCOMIN CAPLETS

 ·  GLUCOPHAGE CAPLETS

 ·  GLUCO-RITE TABS

 ·  GLUCOSE vitamed PWD 50GM

 ·  GLIVEC F.C TABS & CAPS

 ·  GLIMEPIRIDE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  GLYCERIN vitamed LIQ 30ML

 ·  GLYXAMBI (כל המינונים( F.C TABS

 ·  GENDEVRA F.C TABS

 ·  JANUET (כל המינונים( TABS

 ·  JANUET XR (כל המינונים( E.R TABS
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ה-ו ד-ה
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ִטיל ַּתְרִחיף · ִדיספְּ

ִליֹות · ִטיל פֹוְרֶטה ַקפְּ ִדיספְּ

ִדיִפיְקִליר ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִדיְקֵלְקִטין ַטְבִליֹות ·

ַדִליֵרְספ ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ָדנֹול 200 ְּכמּוסֹות ·

ֶּדְנִטין ְּתִמיָסה ·

ֵדס-לֹוַרָטִדים ַטְבִליֹות ·

ֵדְסלֹוָרַטִדין - ְתִריָמה ַטְבִליֹות  ·

ַבע ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · ֵדְסלֹוָרַטִדין טֶּ

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֵדְסמֹוְּפֶרִסין טֶּ

ֵדְסקֹוִבי ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ט ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות & ְּתִמיָסה & ַטְבִליֹות · ֶדַּפֶלפְּ

ט ְכרֹונֹו )ִשְחרּור מּוְשֵהה( ַטְבִליֹות · ֶדַּפֶלפְּ

ֵרְקָסן ַמְחִּפיֹות · ֶדפְּ

ֶּדִקיֵנט ַטְבִליֹות ·

ַדְקִליְנָזה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֶדְקִסיֵלְנט )כל המינונים( ְּכמּוסֹות לשְחרּור ְמבּוקר ·

ֶדְקַסֶמַטזֹון )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִליֹות · ֶדְקַסמֹול ַקפְּ

ִליֹות · ֶדְקַסמֹול קֹוְלד יֹום & ַלְיָלה ַקפְּ

ִליֹות · ֶדְקַסמֹול ְּפלּוס ַקפְּ

ִליֹות · ֶדְקַסמֹול ִסינּוס יֹום & ַלְיָלה ַקפְּ

ֶדַרִלין )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ִהיְדרֹוְקִסיַקְרָּבִמיד ְּכמּוסֹות ·

ִהיְדרֹוקוְרִטיזֹון ַטְבִליֹות ·

ִהיְדַרַלִזין ִהיְדרֹוְכלֹוִריד 10 מ"ג ַטְבִליֹות ·

ִהיְדַרְּפֵרס 50 מ"ג ַטְבִליֹות ·

ִהיְטִרין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִהיְסָטִזין ַטְבִליֹות ·

ִהיְסָטֵפד ְדַרֶג'ה ·

ִהיְסָטֵפד ִסירֹוּפ ·

ִהיְּפנֹודֹוְרם ַטְבִליֹות ·

ִהיָקְמִטין ְּכמּוסֹות ·

ֲהְלדֹול ִטיּפֹות & ַטְבִליֹות ·

ֳהלֹוֵּפר )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֱהְּפֵסָרה ַטְבִליֹות ·

ֱהְקַסאַקְּפרֹון ַטְבִליֹות ·

ֲהְרוֹוִני ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֳהְרמֹוֵנט ַטְבִליֹות ·

ָואֵּבן ַטְבִליֹות ·

ַואַלאִציְקלּוִביר - ְּתִריָמה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * · ַואלָגְנִציְקלֹוִביר טֶּ

ָואֵלטֹון ִטיּפֹות ·

ָואְלִציט ַטְבִליֹות ·

ַואַרַגֶטף )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ָווזֹוִדיּפ )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ָווזֹוִדיּפ קֹוְמּבֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

וֹוְטִריֱאְנט ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

וֹוְלּבּוְטִרין XR )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

וֹוְלָטֵרן ַאְקִטי-גֹו ַטְבִליֹות ·

וֹוְלָטֵרן SR ַטְבִליֹות ·

וֹוִליְּבִריס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֵווְנָלה ַטְבִליֹות ·

וֹוֳסִבי ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · וֹוִריקֹוַנזֹול טֶּ

וֹוִריקֹוַנזֹול-ְּתִריָמה ַטְבִליֹות ·

ִויַאְגָרה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  HISTAZINE TABS

 ·  HISTAFED DRAGEES

 ·  HISTAFED SYRUP

 ·  HYPNODORM TABS

 ·  HYCAMTIN HARD CAPS

 ·  HALDOL DROPS & TABS

 ·  HALOPER (כל המינונים( TABS

 ·  HEPSERA TABS

 ·  HEXAKAPRON TABS

 ·  HARVONI F.C TABS

 ·  HARMONET TABS

 ·  VABEN TABS

 ·  VALACICLOVIR - TRIMA F.C TABS

 ·  VALGANCICLOVIR TEVA F.C TABS

 ·  VALETON DROPS

 ·  VALCYTE TABS

 ·  VARGATEF (כל המינונים( SOFT CAPS

 ·  VASODIP (כל המינונים( TABS

 ·  VASODIP COMBO (כל המינונים( TABS

 ·  VOTRIENT F.C TABS

 ·  WELLBUTRIN XR (כל המינונים( TABS

 ·  VOLTAREN ACTI-GO TABS

 ·  VOLTAREN S.R. 100 TABS

 ·  VOLIBRIS (כל המינונים( F.C TABS

 ·  VENLA TABS

 ·  VOSEVI F.C. TABS

 ·  VORICONAZOLE TEVA (כל המינונים( TABS 

 ·  VORICONAZOLE-TRIMA TABS

 ·  VIAGRA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  DISEPTYL SUSPENSION

 ·  DISEPTYL FORTE CAPLETS

 ·  DIFICLIR F.C TABS

 ·  DICLECTIN TABS

 ·  DALIRESP TABS

 ·  DANOL 200 CAPS

 ·  DENTIN SOLUTION

 ·  DES-LORATADIM TABS

 ·  DESLORATADINE - TRIMA TABS

 ·  DESLORATADINE TEVA F.C TABS

 ·  DESMOPRESSIN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  DESCOVY F.C TABS

 ·  DEPALEPT  E.C TABS & SOLUTION & TABS

 ·  DEPALEPT CHRONO S.R. TABS

 ·  DEPREXAN DRAGEES

 ·  DEKINET TABS

 ·  DAKLINZA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  DEXILANT (כל המינונים( M.D CAPS

 ·  DEXAMETHASONE (כל המינונים( TABS

 ·  DEXAMOL CAPLETS

 ·  DEXAMOL COLD DAY & NIGHT CARE CAPLETS

 ·  DEXAMOL PLUS CAPLETS

 ·  DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT CARE CAPLETS

 ·  DERALIN (כל המינונים( TABS

 ·  HYDROXYCARBAMID CAPS

 ·  HYDROCORTISONE TABS

 ·  HYDRALAZINE HCL 10MG TABS

 ·  HYDRAPRES 50MG TABS

 ·  HYTRIN (כל המינונים( TABS
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ו-ז ו
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ִוי-ַדְלִגין ִטיּפֹות ·

ִוי-ַדְלִגין ִסירֹוּפ מרוכז למבוגרים ·

ִויַוַאְנס ְּכמּוסֹות ·

ִויַזאֶּבל ַטְבִליֹות ·

ויטמין די 3 1000 )סם און ( ַטְבִליֹות ·

ִויְמַּפט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִויָּפאְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ִליֹות · ִויָּפאְקס XR )כל המינונים( ַקפְּ

ִויּפדוַׂמט ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * ·

ִויִּפיְדָיה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  * ·

ִויֵפְנד ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִויְקטֵרִליס ְּכמּוסֹות ·

ִויִקיַראְקס ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִויִריד ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִויָרְמיּון ַטְבִליֹות ·

ָולֹוִויר ַטְבִליֹות ·

ָוְלטֵרְקס ַטְבִליֹות ·

ָוְלּפֹוָרל ִסירֹוּפ ·

ֵוְמִליִדי ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֵונּורּוטֹון ְּכמּוסֹות ·

ֵוְנטֹוִלין ִסירֹוּפ & ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֵוְנַלַפאְקִסין טֶּ

ַבע )כל המינונים( ְּכמּוסֹות שְחרּור ְמֻמָּׁשְך · ֵוְנַלַפאְקִסין XR טֶּ

ַוְנקֹוִמיִצין ִמיַלאן לְּתִמיָּסה דרך הּפה ·

ֵוְנּקָלְקְסַּטה )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ֵוֵסיֵקר )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֵוָסנֹוִאיד ְּכמּוסֹות ·

ֵוְקטֹור )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֵוְקטֹור ְּפלּוס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵוְרמֹוְקס ָּתְרִחיף & ַטְבִליֹות ·

ֵוַרַּפֶּבן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִליֹות · ֵוָרְּפֵרס SR 240 ַקפְּ

ֶזאּוס ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ָזאְלִדיַאר ַטְבִליֹות ·

ַזאָּפה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַזֵבְסָקה ְּכמּוסֹות ·

זֹוַאִלי ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

זֹוִביָרְקס ַטְבִליֹות ֵמִסיסֹות ·

זֹוִביָרְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

זֹודֹוְרם ַטְבִליֹות ·

זֹוִמיג ַטְבִליֹות ·

זֹוְפָרן ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵזטֹו 250 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִזיַאֵגן ַטְבִליֹות ·

ִזיבֹוְקִסיד ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִזיָּבן ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַזִייִּטיָגה ַטְבִליֹות ·

ִליֹות · ִזיֵלְרִג'י ַקפְּ

ִזיָנט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִזיְנּכֹול ַטְבִליֹות ·

ִזיְּפֵרְקָסה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִזיַקאְדָיה ְּכמּוסֹות ג‘לטין ָקׁשֹות ·

ֵזְלּבֹוַראפ ַטְבִליֹות ·

ֵזָמְּפָלר ְּכמּוסֹות ַרּכֹות ·

זּפֵטייר ַטְבִליֹות * ·

ֵזִפיְקס ַטְבִליֹות ·

ַזרֹוְקסֹוִלין ַטְבִליֹות ·

ָזִריֵדְקס 150 ַטְבִליֹות ·

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  VERMOX SUSPENSION & TABS

 ·  VERAPABENE (כל המינונים( F.C TABS

 ·  VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS

 ·  ZEUS F.C TABS

 ·  ZALDIAR TABS

 ·  ZAPPA (כל המינונים( TABS

 ·  ZAVESCA CAPS

 ·  ZOELY F.C. TABS

 ·  ZOVIRAX DISPERSIBLE TABS

 ·  ZOVIRAX (כל המינונים( TABS

 ·  ZODORM TABS

 ·  ZOMIG TABS

 ·  ZOFRAN (כל המינונים( TABS

 ·  ZETO 250 COATED TABS

 ·  ZIAGEN TABS

 ·  ZYVOXID F.C TABS

 ·  ZYBAN S.R. TABS

 ·  ZYTIGA TABS

 ·  ZYLLERGY CAPLETS

 ·  ZINNAT (כל המינונים( TABS

 ·  ZINCOL TABS

 ·  ZYPREXA (כל המינונים( COATED TABS

 ·  ZYKADIA HARD GELATIN CAPS

 ·  ZELBORAF TAB

 ·  ZEMPLAR SOFT CAPS

 ·  ZEPATIER TABS

 ·  ZEFFIX TABS

 ·  ZAROXOLYN TABS

 ·  ZARIDEX 150 TABS

 ·  V-DALGIN DROPS

 ·  V-DALGIN CONCENTRATED SYRUP FOR ADULTS SYR

 ·  VYVANSE CAPS

 ·  VISABELLE TABS

 ·  VITAMIN D3 1000 (סם און( TABS

 ·  VIMPAT (כל המינונים( F.C TABS

 ·  VIEPAX (כל המינונים( TABS

 ·  VIEPAX XR (כל המינונים( CAPLETS

 ·  VIPDOMET (כל המינונים( F.C TABS

 ·  VIPIDIA (כל המינונים( F.C TABS 

 ·  VFEND F.C TABS

 ·  VICTRELIS CAPS

 ·  VIEKIRAX F.C TABS

 ·  VIREAD F.C. TABS

 ·  VIRAMUNE TABS

 ·  VALOVIR TABS

 ·  VALTREX F.C TABS

 ·  VALPORAL SYRUP

 ·  VEMLIDY F.C. TABS

 ·  VENORUTON CAPS

 ·  VENTOLIN SYRUP & TABS

 ·  VENLAFAXINE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  VENLAFAXINE XR TEVA (כל המינונים( E.R CAPS

 ·  VANCOMYCIN MYLAN (כל המינונים( ORAL SOL

 ·  VENCLEXTA (כל המינונים( TABS

 ·  VESICARE (כל המינונים( F.C TAB

 ·  VESANOID CAPS

 ·  VECTOR (כל המינונים( F.C TABS

 ·  VECTOR PLUS (כל המינונים( TABS
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ט ז-ט
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ָטמֹוְקִסיֵפן טֶּ

ָטִמיְפלּו )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ָטְמסּולֹוִסין ִאינֹוַבֶמד )ִשְחרּור מבּוַקר( ְּכמּוסֹות  ·

ַבע )ִשְחרּור מבּוַקר( ְּכמּוסֹות · ָטְמסּולֹוִסין טֶּ

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · ֵטנֹופֹוִביר טֶּ

ָטִסיְגָנה )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ַטֶסְקָטן ְּכמּוסֹות & ַאְבָקה ·

ַטִפיְנָלר )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ֵטְקִפיֵדָרה )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ַטְקרֹוֶסל )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ְטָרַבאִמין ַטְבִליֹות ·

ֵטְרּבּוִלין ִסירֹוּפ ·

ִליֹות · ַבע ַקפְּ ֵטְרִּביָנאִפין טֶּ

ָטְרִגין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְטַרֵג'ְנָטה ַטְבִליֹות * ·

ְטַרֵג'ְנָטה דּואֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְטרּוָבַדה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְטָרזֹוִדיל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֵטָרזֹוִסין טֶּ

ְטִריָּבִמין ַטְבִליֹות ·

ָטִריִויד ַטְבִליֹות ·

ְטִריּוֵמק ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות * ·

ְטִריִזיִויר ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְטִריֵטִייס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְטִריֵטִייס קֹוְמּפ )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְטִריְּכלֹוָנם ִסירֹוּפ ·

ֵטִריל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵטִריל CR )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְטִריְלּפִטין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִליֹות · ָזִריֵדְקס 300 ַקפְּ

חּוְמָצה פֹוִלית )רקח( ַטְבִליֹות ·

חּוְמָצה פֹוִלית )סם און( ַטְבִליֹות ·

ָטאַבִניק ַטְבִליֹות ·

ַטאְגִריסֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות * ·

ַבע - קֹוְלד ַטְבִליֹות טֶּ

ַבעִּפיִרין ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · טֶּ

ֵטְגלֹוִּטיק ַּתְרִחיף לְׁשִתָּיה * ·

ֵטְגֵרטֹול 200 ַטְבִליֹות ·

ֵטְגֵרטֹול CR )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַדאִליס ֶּטַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · טַּ

ַדַלִפיל ֶּטַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · טַּ

טֹוִביַאז ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  · טֹוְלְטרֹוִדין E.R טֶּ

טּוָנִייט ַטְבִליֹות ·

טּוסּוֵפְדִרין NF ִסירֹוּפ ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · טֹוִּפיָראַמט טֶּ

טֹוִּפיְתִרים )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

טֹוָּפַמְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

טֹוָּפַמְקס ְסּפִריְנֵקל ְּכמּוסֹות ·

טֹוְקִטינֹו )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ·

ִטיֶג'ל ֶג'ל ·

ִטייֵקְרּב ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִטימֹוִניל ֵריָטְרד 300, 600 ַטְבִליֹות ·

ִטיפִטיּפֹות ֵפִריֵּפל-3 ִטיּפֹות  ·

ֵּטֶלָפְסט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ָטְמּבֹוקֹור ַטְבִליֹות ·

ֵטמֹוָדאל )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ֵטמֹו )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  TAMOXIFEN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  TAMIFLU (כל המינונים( CAPS

 ·  TAMSULOSIN INOVAMED P.R CAPS

 ·  TAMSULOSIN TEVA M.R CAPS

 ·  TENOFOVIR TEVA (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  TASIGNA (כל המינונים( CAPS

 ·  TASECTAN CAPS & SACH

 ·  TAFINLAR (כל המינונים( CAPS

 ·  TECFIDERA (כל המינונים) CAP 

 ·  TACROCEL (כל המינונים( CAPS

 ·  TRAVAMIN TABS

 ·  TERBULIN SYRUP

 ·  TERBINAFINE TEVA CAPLETS

 ·  TARGIN (כל המינונים( P.R TABS

 ·  TRAJENTA TABS

 ·  TRAJENTA - DUO (כל המינונים( F.C TABS

 ·  TRUVADA F.C TABS

 ·  TRAZODIL (כל המינונים( TABS

 ·  TERAZOSIN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  TRIBEMIN TABS

 ·  TARIVID TABS

 ·  TRIUMEQ F.C TABS 

 ·  TRIZIVIR F.C TABS

 ·  TRITACE (כל המינונים( TABS

 ·  TRITACE COMP (כל המינונים( TABS

 ·  TRICLONAM SYRUP

 ·  TERIL (כל המינונים( TABS

 ·  TERIL CR (כל המינונים(  TABS

 ·  TRILEPTIN (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  ZARIDEX 300 CAPLETS

 ·  FOLIC ACID (רקח( TABS

 ·  FOLIC ACID (סם און( TABS

 ·  TAVANIC TABS

 ·  TAGRISSO (כל המינונים( TABS

 ·  TEVA - COLD TABS

 ·  TEVAPIRIN E.C. TABS

 ·  TEGLUTIK 5 MG/ML ORAL SUSPENSION

 ·  TEGRETOL 200 TABS

 ·  TEGRETOL CR (כל המינונים( CR DIVITABS

 ·  TADALIS TEVA (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  TADALAFIL TEVA (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  TOVIAZ (כל המינונים( P.R TABS

 ·  TOLTERODINE E.R. TEVA (כל המינונים( CAPS

 ·  TONIGHT TABS

 ·  TUSSOPHEDRINE NF SYRUP

 ·  TOPIRAMATE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  TOPITRIM (כל המינונים( TABS

 ·  TOPAMAX (כל המינונים( TABS

 ·  TOPAMAX SPRINKLE CAPS

 ·  TOCTINO (כל המינונים( CAPS

 ·  TEEJEL GEL

 ·  TYKERB F.C TABS

 ·  TIMONIL 300, 600 RETARD S.R. DIVITABS

 ·  TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS

 ·  TELFAST (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  TAMBOCOR (כל המינונים( TABS

 ·  TEMODAL (כל המינונים( CAPS

 ·  TEMO (כל המינונים( CAPS
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5051

ל ט-ל
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ְטִריַקאן )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ·

ְטָרַמֵדְקס ִטיּפֹות ·

ְטָרַמל ְּכמּוסֹות ·

ְטָרַמל ֶרַטְרד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְטַרְנֵדִייט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְטֵרְנָטל 400 ַטְבִליֹות ·

ְטָרְנֶסְנַטאן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְטַרְנסַלְרָנה )כל המינונים( ְגַרנּולֹות לַּתְרִחיף * ·

ְטַרְנְקָסל )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ְרֵסַבה ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַטְבִליֹות · טַּ

ְטַרְקִליר )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְטֵרְקַסִּפין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ָיַאז ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ָיַאז ְּפלּוס ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

יּוִטירֹוְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

יֹוְנְגּבֹוְרן ָגְרֵגִרים & ָשִקיֹות ֵּתה ·

יּוְקִריַאס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

יּורֹוִציט-ֵקִיי 10 ַטְבִליֹות ּבַׁשֲחרּור מּוְשֱהה ·

ִייְנטִריב )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ָיְסִמין ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ·

ָיְסִמין ְּפלּוס ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

כֹוְלַּבם )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ְקִשיחֹות ·

ּכֹוֶלְסִטיד ַאְבָקה ·

ַלאִייף 600 ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַלאְנִויס ַטְבִליֹות ·

ֵלבֹו ַטְבִליֹות ·

לבֹוַלק ְּתִמיָסה ·

ֵלבֹוָּפר ְּפלּוס )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֵלבֹוֱפלֹוְקַסִצין טֶּ

ֵלֶבִטיַראֶצַטם ְדְקֶסל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֵלֶבִטיַראֶצַטם טֶּ

ֵלֶווְתִרים )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

לֹוַזאִּפין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

לֹוָטן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

לֹוָטן ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

ֵלִויְטָרה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

לֹוְנסֶרפ ַטְבִליֹות ·

לּוסְטָרל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

לֹוֶסק )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

לֹוָסְרֵדְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

לֹוַסרֵדְקס ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

לֹוַסְרָטה 12.5, 50 ַטְבִליֹות ·

לֹוַסְרָטה ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · לֹוָסְרָטן טֶּ

לֹוָסְרָטן ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · לֹוָסְרָטן ְּפלּוס טֶּ

לֹוִּפי-ֵקאר ַטְבִליֹות ·

ִליֹות · לֹוֶּפָרִמיד ַקפְּ

לֹוֵּפִריד ְּכמּוסֹות ·

לֹוְּפֵרסֹור ִדיִויַטְּבס ַטְבִליֹות ·

לוקֹובֹוִרין ַטְבִליֹות ·

לוֵקָראן ַטְבִליֹות ·

לֹוָרַטִדים ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · לֹוָרַטִדין טֶּ

לֹוִריָון ַטְבִליֹות ·

לֹוְרִמיְקס ַטְבִליֹות ·

לֹוָרְסִטין ַטְבִליֹות ·

לֹוָרְּתִרים ִסירֹוּפ ·

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  LEVETIRACETAM DEXCEL (כל המינונים( TABS

 ·  LEVETIRACETAM TEVA (כל המינונים( TAB TS

 ·  LEVETRIM (כל המינונים( TABS

 ·  LOZAPINE (כל המינונים( TABS

 ·  LOTAN (כל המינונים( TABS

 ·  LOTAN PLUS TABS

 ·  LEVITRA (כל המינונים( TABS

 ·  LONSURF TABS

 ·  LUSTRAL (כל המינונים( TABS

 ·  LOSEC (כל המינונים( CAPS

 ·  LOSARDEX (כל המינונים( TABS

 ·  LOSARDEX PLUS TABS

 ·  LOSARTA 12.5, 50 TABS

 ·  LOSARTA PLUS TABS

 ·  LOSARTAN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  LOSARTAN PLUS TABS

 ·  LOSARTAN PLUS TEVA TABS

 ·  LOPI-CARE TABS

 ·  LOPERAMIDE CAPLETS

 ·  LOPERID CAPS

 ·  LOPRESOR DIVITABS

 ·  LEUCOVORIN TABS

 ·  LEUKERAN F.C TABS

 ·  LORATADIME TABS

 ·  LORATADINE TEVA TABS

 ·  LORIVAN TABS

 ·  LORMYX TABS

 ·  LORASTINE TABS

 ·  LORATRIM SYRUP

 ·  TRICAN (כל המינונים( CAPS

 ·  TRAMADEX DROPS

 ·  TRAMAL CAPS

 ·  TRAMAL RETARD (כל המינונים( S.R. TABS

 ·  TRANDATE (כל המינונים( TABS

 ·  TRENTAL 400 S.R. TABS

 ·  TRASENTAN (כל המינונים( TABS

 ·  TRANSLARNA (כל המינונים( GRANULES FOR ORAL SUSPENSION

 ·  TRANXAL (כל המינונים( CAPS

 ·  TARCEVA (כל המינונים( TABS

 ·  TRACLEER (כל המינונים( F.C TABS

 ·  TREXAPIN (כל המינונים(  SCORED TABS

 ·  YAZ  F.C TABS

 ·  YAZ PLUS F.C TABS

 ·  EUTHYROX (כל המינונים( TABS

 ·  JUNGBORN GRANULES & TEA BAGS

 ·  EUCREAS (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  UROCIT-K 10 E.R TABS

 ·  YENTREVE (כל המינונים( CAPS

 ·  YASMIN F.C TABS

 ·  YASMIN PLUS F.C. TABS

 ·  CHOLBAM (כל המינונים( HARD CAPS

 ·  COLESTID POWDER

 ·  LAIF 600 F.C TABS

 ·  LANVIS TABS

 ·  LEVO TABS

 ·  LAEVOLAC SOLUTION

 ·  LEVOPAR PLUS (כל המינונים( CAPS

 ·  LEVOFLOXACIN TEVA (כל המינונים( TABS
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מ ל
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ֶלְטרֹוזֹול ֵדְקֵסל ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ֵלְטרֹוזֹול טֶּ

ִליִויַאל ַטְבִליֹות ·

ִליטֹוְרָבה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִליְנַּפאְרָזה ְּכמּוסֹות ·

ִליִּפיטֹור )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִליָּפנֹור ְּכמּוסֹות ·

ִליָקְרְּביּום ַטְבִליֹות ·

ִליִריֵנל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

לִיִריָקה )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ָלמֹוִג'ין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ָלִמיבֹוֶדין / ִזידֹובּוִדין טֶּ

ַבע ַטְבִליֹות · ָלִמיבֹוֶדין טֶּ

ָלִמיִזיל ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · ַלִמיַקאִביר טֶּ

ָלִמיְקַטל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ֵמִסיסֹות / ֵלִעיסֹות *  ·

ָלִמיְקַטל )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ֵלְנִויָמה ְּכמּוסֹות * ·

ַלנֹוְקִסין PG ֱאִליְקִסיר ·

ָלְנטֹון )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ֵלִניִטין ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ְּכמּוסֹות · ַרזֹול טֶּ ָלְנסֹופְּ

ֵלְסקֹול )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ֵלּפֹוֵנְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵלְקִסיָבה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ָלְקִסיַקל פֹוְרֶטה ַטְבִליֹות ·

ָלְקַסעִדין ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ין טֶּ ֶלְרַקאִניִדיפִּ

ֶלְרָקְּפֶרס ַטְבִליֹות ·

ַמאְקִליָבן ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַמאְקִליָבן ַאְבָקה להכנת ַּתְרִחיף לְׁשִתָּיה * ·

ַמִביֵרט ַטְבִליֹות  ·

ֵמַגאְקִסין ַטְבִליֹות ·

ֵמג'ְקְסָיה ַטְבִליֹות ·

ֵמִדיִקיֵנט MR ְּכמּוסֹות ּבַׁשֲחרּור מּוְשֱהה ·

ֵמְדרֹול ַטְבִליֹות ·

מֹוַדאל ְּכמּוסֹות  ·

מֹוַדאל פֹוְרֶטה ַטְבִליֹות ·

מֹוִדיְגַרף ְגַרנּולֹות להכנת ַּתְרִחיף לְׁשִתָּיה ·

מֹוֵוְקס ַטְבִליֹות & ְּתִמיָסה ·

מּוְלַטק ַטְבִליֹות ·

מֹונֹולֹוְנג )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

מֹונֹוִניט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

מֹונֹוִניט ֵרַטאְרד 50 ְּכמּוסֹות ·

מֹונֹוקֹוְרד 40 &20 ַטְבִליֹות ·

מֹונֹוקֹוְרד SR 50 ַטְבִליֹות ·

מּוְסקֹול ַטְבִליֹות ·

מּוקֹוֵלס ְּתִמיָסה & ַטְבִליֹות ·

ִליֹות · מּוקֹוִליט ַקפְּ

מֹוְקִסיֵּפן ְּכמּוסֹות ·

מֹוְקִסיֵּפן פֹוְרֶטה ְּכמּוסֹות & ַּתְרִחיף ·

מֹוְקִסיִויט ְּכמּוסֹות ·

מֹוְקִסיִויט פֹוְרֶטה ְּכמּוסֹות ·

ֵמָזַבְנט ַטְבִליֹות ·

ֵמטֹוְטֶרְקַסט EBEWE ַטְבִליֹות ·

ֵמטֹוִּפירֹון ְּכמּוסֹות  ·

ֵמְטפֹוְרִמין ַרְטיֹו ַטְבִליֹות  ·

ַבע ַטְבִליֹות  · ֵמְטפֹוְרִמין טֶּ

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  MACLIVAN F.C TABS

 ·  MACLIVAN (כל המינונים( ORAL SUSPENSION

 ·  MAVIRET TABS

 ·  MEGAXIN TABS

 ·  MEGEXIA TABS

 ·  MEDIKINET MR (כל המינונים( MR CAPS

 ·  MEDROL TABS

 ·  MODAL CAPS

 ·  MODAL FORTE TABS

 ·  MODIGRAF 29/M (כל המינונים( SACHET ORAL SUSP

 ·  MOVEX TABS & SOLUTION

 ·  MULTAQ TABS

 ·  MONOLONG (כל המינונים( S.R. CAPS

 ·  MONONIT (כל המינונים( TABS 

 ·  MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS 

 ·  MONOCORD 20 & 40 TABS 

 ·  MONOCORD 50 SR TABS 

 ·  MUSCOL TABS 

 ·  MUCOLESS SOLUTION & TABS 

 ·  MUCOLIT CAPLETS 

 ·  MOXYPEN  CAPS 

 ·  MOXYPEN FORTE CAPS & SUSPENSION

 ·  MOXYVIT CAPS 

 ·  MOXYVIT FORTE CAPS 

 ·  MEZAVANT TABS 

 ·  METHOTREXAT EBEWE TABS

 ·  METOPIRONE CAPS

 ·  METFORMIN RATIO TABS

 ·  METFORMIN TEVA TABS

 ·  LETROZOLE DEXCEL TABS

 ·  LETROZOLE TEVA TABS

 ·  LIVIAL TABS

 ·  LITORVA (כל המינונים( TAB 

 ·  LYNPARZA CAPS

 ·  LIPITOR (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  LIPANOR CAPS

 ·  LICARBIUM  TABS 

 ·  LYRINEL (כל המינונים( C.R TABS

 ·  LYRICA (כל המינונים( CAPS

 ·  LAMOGINE (כל המינונים( TABS

 ·  LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA TABS

 ·  LAMIVUDINE TEVA TABS

 ·  LAMISIL TABS

 ·  LAMICAVIR TEVA F.C TABS

 ·  LAMICTAL (כל המינונים( DISPERSIBLE / CHEWABLE TABS

 ·  LAMICTAL (כל המינונים( TABS

 ·  LENVIMA HARD CAPS

 ·  LANOXIN PG ELIXIR

 ·  LANTON (כל המינונים( GASTRO-RESISTANT CAPS

 ·  LENITIN TABS

 ·  LANSOPRAZOLE TEVA (כל המינונים( CAPS

 ·  LESCOL (כל המינונים( CAPS

 ·  LEPONEX (כל המינונים( TAB 

 ·  LEXIVA F.C TAS

 ·  LAXIKAL FORTE TAB 

 ·  LAXADIN TABS

 ·  LERCANIDIPINE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  LERCAPRESS TABS

21673_hoberet_14.indd   52-53 2/26/18   2:33 PM

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


5455

מ-נ מ
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ֵמְטֵרִג'ין ַטְבִליֹות ·

ֵמְטרֹוִג'יל ַטְבִליֹות ·

ִמיְגָרֵלב ַטְבִליֹות ·

ִמיְדרֹו ֵּתה ·

ִמיזֹוֵלן ַטְבִליֹות ·

ִמיֵלַראן ַטְבִליֹות ·

ִמיְמָּפַרה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִמינֹוֵלט ַטְבִליֹות ·

ִמינֹוִציְקִלין )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ִמינֹוְקִלין )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ִמיִניִרין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִמיֵנס ַטְבִליֹות ·

ִמיֵפִג'ין ַטְבִליֹות ·

ִמיפֹוְרִטיק )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִמיקֹוּבּוִטין ְּכמּוסֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ִמיקֹוֶפנֹוַלט טֶּ

ִמיָקל ַטְבִליֹות ·

ִמיְקרֹוְדיֹול ַטְבִליֹות ·

ִמיְקרֹוִגינֹון 30 ַטְבִליֹות ·

ִמיְקרֹולּוט ַטְבִליֹות ·

ִליֹות · ִמיְקרֹוִּפיִרין )כל המינונים( )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי( ַקפְּ

ִמירֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ִמיְרַטאַזאִּפין טֶּ

ִליֹות · ַמּכִּבימֹול ַקפְּ

ֵמַלִדיִנין 10 מ,ג ַטְבִליֹות ·

ֵמלֹוִדיל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֵמִליַאן ַטְבִליֹות ·

ָמְלרֹון ַטְבִליֹות למבוגרים & לילִדים ·

ֵממֹוְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵממֹוִריט ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ֵמַמְנִטין טֶּ

ִליֹות · ֵמסּוִליד ַקפְּ

ֵמְסִטינֹון ַמְחִּפיֹות ·

מ.ס.ט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

מ.סי.ר. )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵמִקיִניְסט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַמְקִסיּבֹון )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַמרֹוִניל 75 ס.ר ַמְחִפיֹות, ַטְבִליֹות ·

ֵמְרִסילֹון ַטְבִליֹות ·

ֵמְרַקְּפִטיזֹול ַטְבִליֹות ·

ֵמַּתדֹון % 5 ְּתִמיָסה ·

ֵנאֹוֶלְּפִטיל ְּכמּוסֹות ·

ֵנאֹוִמיִצין ַטְבִליֹות ·

ֵנאּורֹוְנִטין )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ָנּבּוקֹו ַטְבִליֹות ·

ָנַבְלִּבין ְּכמּוסֹות ָרּכֹות ·

נֹובֹונֹוְרם )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

נֹובּוֵפם ַטְבִליֹות ·

נּוִביִג'יל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

נֹוִביְטרֹוָּפן ַטְבִליֹות ·

נּוֶדְקסָטה ְּכמּוסֹות ·

נֹוֵטְנִסיל ִסירֹוּפ & ַטְבִליֹות ·

נּוִסיֵדְקס ַטְבִליֹות ·

נֹוְקטּוְרנֹו ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

נֹוְקטּוְרנֹו ל.ס. )מינון נמוך( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

נֹוְקָסִפיל ַטְבִליֹות ַעִמידֹות ּבקיָבה ·

נֹוְרֵדט ַטְבִליֹות ·

נֹוְרַואְסק )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

 ·  MEMORIT TABS

 ·  MEMANTINE TEVA TABS

 ·  MESULID CAPLETS

 ·  MESTINON DRAGEES

 ·  MST (כל המינונים( TABS

 ·  MCR (כל המינונים( C.R. TABS

 ·  MEKINIST (כל המינונים( F.C TAS

 ·  MAXIBONE (כל המינונים( TABS

 ·  MARONIL 25, 75 SR DRAGEES &TABS

 ·  MERCILON TABS

 ·  MERCAPTIZOL TABS

 ·  METHADONE 5% CONCENTRATED SOL

 ·  NEULEPTIL CAPS

 ·  NEOMYCIN TABS

 ·  NEURONTIN (כל המינונים( CAPS

 ·  NABUCO TABS

 ·  NAVELBINE (כל המינונים( SOFT CAPS

 ·  NOVONORM (כל המינונים( TABS

 ·  NOVOFEM TABS

 ·  NUVIGIL (כל המינונים( TABS

 ·  NOVITROPAN TABS

 ·  NUEDEXTA CAPS

 ·  NOTENSYL SYRUP & TABS

 ·  NUSSIDEX TABS

 ·  NOCTURNO F.C TABS

 ·  NOCTURNO L.S. (Low Strength) F.C TABS

 ·  NOXAFIL G.R TABS

 ·  NORDETTE TABS

 ·  NORVASC (כל המינונים( TABS

 ·  METHERGIN TABS

 ·  METROGYL ORAL TABS

 ·  MIGRALEVE TABS

 ·  MIDRO TEA

 ·  MIZOLLEN  TABS

 ·  MYLERAN TABS

 ·  MIMPARA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  MINULET TABS

 ·  MINOCYCLINE (כל המינונים) CAPS

 ·  MINOCLIN (כל המינונים( CAPS

 ·  MINIRIN (כל המינונים( TABS

 ·  MINESSE F.C. TABS

 ·  MIFEGYNE TABS

 ·  MYFORTIC (כל המינונים( TABS

 ·  MYCOBUTIN CAPS

 ·  MYCOPHENOLATE TEVA TABS

 ·  MICAL TABS

 ·  MICRODIOL TABS

 ·  MICROGYNON 30 TABS

 ·  MICROLUT TABS

 ·  MICROPIRIN (כל המינונים( E.C. CAPLETS

 ·  MIRO (כל המינונים( TABS

 ·  MIRTAZAPINE TEVA(כל המינונים( TABS

 ·  MACCABIMOL CAPLETS

 ·  MELADININE 10MG TABS

 ·  MELODIL (כל המינונים( F.C TABS

 ·  MELIANE TABS

 ·  MALARONE FOR ADULTS TABS & PAEDIATRIC TABS

 ·  MEMOX (כל המינונים( TABS
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ס נ-ס
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

נֹוְרִויר ַטְבִליֹות ·

נּורֹוֵפן ַטְבִליֹות ·

נּורֹוֵפן ִצינּון & ַׁשַּפַעת ַטְבִליֹות ·

נּורֹוֵפן פֹוְרֶטה ַטְבִליֹות ·

נּורֹוֵפן ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

נּורֹוֵפן ְקוִויק )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

נֹוְרִטיִלין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

נֹוִריט ַטְבִליֹות ·

נֹוְרֵלבֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

נֹוְרִליפ ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

נֹוְרמוְפֵרַסאן ַטְבִליֹות ·

נֹוְרמִיֵטן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

נֹוְרָמַלאְקס ַאְבָקה ·

נֹוְרָמַלאְקס טּו גֹו ַאְבָקה ·

נֹוְרָמלֹול )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

רֹוָלק ַטְבִליֹות · נֹוְרפְּ

ֵניאֹוְּבלֹוק ַטְבִליֹות ·

ִניְטרֹוִליְנגּוַאל ַּתְרִסיס ָמדּוד * ·

ִניְנַלארֹו )כל המינונים( ְּכמּוסֹות  ·

ִניְסָטִטין ֵרִדי ִמיְקס ְּתִמיָסה ·

ִניֶפִדילֹוְנג )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְּבִשְחרּור ֵממּוָשך ·

ַנְפרֹוְקֵסן סוִׂדיּום  SPַטְבִליֹות ·

ֵנְקְסָבר ַטְבִליֹות ·

ֵנְקְסיּום )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ָנְקִסין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵנְרֶבן ְדַרֶג'ה ַמְחִּפיֹות ·

ָנרֹוִסין ַטְבִליֹות ·

ָנַרִמיג ַטְבִליֹות ·

ֵסִּביבֹו ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֵסְבֶלֶמר ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַסְּבִריָלן ַטְבִליֹות ·

ֵסדּוָרל )נוסחא חדשה( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

סֹוַבְלִדי ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות *  ·

סֹוְדיּום ִּביָקְרּבֹונט ַטְבִליֹות ·

ְסוּויס ֶרליף ֶרליף דּוַאל ִריִליז ְּכמּוסֹות ·

סּוְכִרין ַטְבִליֹות ·

סֹוְלֵבְקס ְּתִמיָסה & ַטְבִליֹות ·

סֹוִליַאן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · סֹוִליְפַנאִצין טֶּ

סֹוִליְפַנאִצין ְּתִריָמה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · סּוָמאְטִריְּפַטאן טֶּ

ִליֹות · סּוָמְטִריֵדְקס )כל המינונים( ַקפְּ

סֹוְרּבֹון )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ְסטּוָנרֹון ַטְבִליֹות ·

ְסטֹוִּפיט ְּכמּוסֹות ·

ְסטֹוְקִרין ְּכמּוסֹות ·

ְסַטטֹור )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ַסִטיֵבְקס ַּתְרִסיס ְלָחָלל הֵּפה ·

סִטיַווְרָגה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְסִטיְלנֹוְקס ַטְבִליֹות ·

ֶסְטרֹון ַטְבִליֹות ·

ְסֶטרֹוקֹוְרט ַטְבִליֹות ·

ְסַטְרֶטָרה )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות ·

סְטִריִּביְלד ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִסיָאִליס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִסיזֹוִניק ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ִסיָלאַזְּפִריל ְּפלּוס טֶּ

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ִסיָלאַזְּפִריל טֶּ

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  SEVELAMER TARO F.C TABS

 ·  SABRILAN TABS

 ·  SEDURAL (new formula) COATED TABS

 ·  SOVALDI F.C TABS

 ·  SODIUM BICARBONATE 500 mg TABS

 ·  SWISS RELIEF DUAL RELEASE CAPS

 ·  SUCRIN TABS

 ·  SOLVEX SOLUTION & TABS

 ·  SOLIAN (כל המינונים( TABS

 ·  SOLIFENACIN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  SOLIFENACIN TRIMA (כל המינונים( TABS

 ·  SUMATRIPTAN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  SUMATRIDEX (כל המינונים( CAPLETS

 ·  SORBON (כל המינונים( TABS

 ·  STUNARONE TABS

 ·  STOPIT CAPS

 ·  STOCRIN CAPS

 ·  STATOR (כל המינונים( TABS

 ·  SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY

 ·  STIVARGA F.C TABS

 ·  STILNOX TABS

 ·  SETRON TABS

 ·  STEROCORT TABS

 ·  STRATTERA (כל המינונים( HARD CAPS

 ·  STRIBILD F.C TABS

 ·  CIALIS (כל המינונים( F.C TABS

 ·  SEASONIQUE TABS

 ·  CILAZAPRIL PLUS TEVA TABS

 ·  CILAZAPRIL TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  NORVIR F.C TABS

 ·  NUROFEN TABS

 ·  NUROFEN COLD & FLU TABS

 ·  NUROFEN FORTE TABS

 ·  NUROFEN PLUS TABS

 ·  NUROFEN QUICK (כל המינונים( TABS

 ·  NORTYLIN (כל המינונים( TABS

 ·  NORIT TABS

 ·  NORLEVO (כל המינונים( TABS

 ·  NORLIP F.C TABS

 ·  NORMOPRESAN TABS

 ·  NORMITEN (כל המינונים( TABS

 ·  NORMALAX POWDER

 ·  NORMALAX TO GO POWDER

 ·  NORMALOL (כל המינונים( TABS

 ·  NORPROLAC (כל המינונים( TABS

 ·  NEOBLOC TABS

 ·  NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY

 ·  NINLARO (כל המינונים( CAPS

 ·  NYSTATIN READY MIX SOLUTION

 ·  NIFEDILONG (כל המינונים( TABS

 ·  NAPROXEN SODIUM SP F.C TABS

 ·  NEXAVAR F.C TABS

 ·  NEXIUM (כל המינונים( TABS

 ·  NAXYN (כל המינונים( TABS

 ·  NERVEN DRAGEES

 ·  NAROCIN TABS

 ·  NARAMIG TABS

 ·  SEBIVO F.C TABS

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.
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ס-פ ס
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ִסיְלֶדַנִפיל ַאְקַטִביס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · ִסיְלֶדַנִפיל טֶּ

ִסיָלִריל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִסיָלִריל ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

ה )כל המינונים( ְּכמּוסֹות · ִסיְמָּבאְלתָּ

ִסיְמָבקֹור )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִסיִמידֹוָנה ַטְבִליֹות ·

ִסיִמיקֹול ַטְבִליֹות ·

ִסיְמפֹוָקל ּבַטַעם ְדַבש וִלימֹון ִסירֹוּפ ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ִסיַנאַקְלֶצט טֶּ

ִסיַנאַקְלֶצט ְתִריָמה ַטְבִליֹות ·

ִסיְנגּוֵלייר 10 מ"ג ַטְבִליֹות ·

ִסינּוֵפד ִסירֹוּפ & ַטְבִליֹות ·

ִסיְנְטרֹוִאיד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִסינֵמט CR ַטְבִליֹות ·

ִסיְפרֹול ER )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִסיְרַקִדין )ִשיְחרּור ִמְתַמֵשך( ַטְבִליֹות ·

ָסַלאזֹוִּפיִרין ַטְבִליֹות ·

ָסַלאזֹוִּפיִרין ִאי.ֵאנ. ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַסְלָבַקל ַטְבִליֹות ·

ֶסֶלְּבָרה )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ֶסלְג'ין ַטְבִליֹות ·

ָסַלֵגן ַטְבִליֹות ·

ְסלֹואֹו ֵדָרִלין )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ְסלֹו-ֵק ַטְבִליֹות ·

ְסַלִייֶדר ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

סִלינְקרֹו 18 מ"ג ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְסִליּפ ֵאיד ַטְבִליֹות ·

ֶסְלֶסְּפט )כל המינונים( ְּכמּוסֹות & ַטְבִליֹות ·

ֶסְלקֹוְקס )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ִליֹות · ֶסִמיִדין 400 ַקפְּ

ָסנְדִאימּון ֵניאֹוָרל )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ָסנְדִאימּון ֵניאֹוָרל ְּתִמיָסה ·

ְסּפֹוַרנֹוְקס ְּכמּוסֹות ·

ְסָּפְזמֹוֵמן ַטְבִליֹות ·

ְסַפְזֲמְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְסִּפיִרייֶסל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ְסִּפירֹונֹוַלְקטֹון טֶּ

ְסַּפְסָמְלִגין ַטְבִליֹות ·

ֵסְרדֹוֶלְקט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֵסְרֶדְלָגה ְּכמּוסֹות ·

ֵסרֹוקּוֵאל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵסרֹוקּוֵאל XR )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵסרֹוְקָסט ַטְבִליֹות ·

ֶסָרֶזט ַטְבִליֹות ·

ֶסְרִטיִקן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֶסְרִטיִקן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמִסיסֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֵסְרטָרִלין טֶּ

ֶסֶרָנָדה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֲעִצירּות X ַטְבִליֹות ·

ֲעָרָבה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַעְרמֹוְנָיה ְּכמּוסֹות ַרּכֹות  ·

ַפאִסיִגין ַטְבִליֹות ·

ַפאְקֵסט 20, 30 ַטְבִליֹות ·

ְפּבּוִריק ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְפּבּוַרן ְּגָרנּולֹות ·

ְגָלְקס ָנטּוַראל ַאְבָקה · פֵּ

ּפֹוִיְנט ַטְבִליֹות ·

 ·  CELCOX (כל המינונים( CAPS

 ·  CEMIDIN 400  CAPLETS

 ·  SANDIMMUN NEORAL (כל המינונים( SOFT GELATINE CAPS

 ·  SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML ORAL SOLUTION

 ·  SPORANOX CAPS

 ·  SPASMOMEN TABS

 ·  SPASMEX (כל המינונים( TABS

 ·  SPRYCEL (כל המינונים( F.C TABS

 ·  SPIRONOLACTONE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  SPASMALGIN TABS

 ·  SERDOLECT (כל המינונים( F.C TABS

 ·  CERDELGA HARD CAPS

 ·  SEROQUEL (כל המינונים( TABS

 ·  SEROQUEL XR (כל המינונים( P.R TABS

 ·  SEROXAT TABS

 ·  CERAZETTE TABS

 ·  CERTICAN (כל המינונים( TABS

 ·  CERTICAN DISPERSIBLE TABS

 ·  SERTRALINE TEVA(כל המינונים( TABS

 ·  SERENADA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  ATZIRUT X TABS

 ·  ARAVA (כל המינונים( TABS

 ·  ARMONIA SOFT CAPS

 ·  FASIGYN TABS

 ·  PAXXET 20 , 30 TABS

 ·  FEBURIC F.C TABS

 ·  PHEBURANE GRANULES

 ·  PEGLAX NEUTRAL SOLUBLE POWDER

 ·  POINT F.C TABS

 ·  SILDENAFIL ACTAVIS (כל המינונים( F.C TABS

 ·  SILDENAFIL TEVA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  CILARIL (כל המינונים( TABS

 ·  CILARIL PLUS TABS

 ·  CYMBALTA (כל המינונים( G.R CAPS

 ·  SIMVACOR (כל המינונים( TABS

 ·  CIMIDONA TABS

 ·  SIMICOL TABS

 ·  SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR SYRUP

 ·  CINACALCET TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  CINACALCET-TRIMA(כל המינונים( TABS

 ·  SINGULAIR 10MG TABS

 ·  SINUFED SYRUP & TABS

 ·  SYNTHROID (כל המינונים( TABS

 ·  SINEMET CR TABS

 ·  SIFROL ER (כל המינונים( TABS

 ·  CIRCADIN P.R TABS

 ·  SALAZOPYRIN TABS

 ·  SALAZOPYRIN EN TABS

 ·  SALVAKAL TABS

 ·  CELEBRA (כל המינונים( CAPS

 ·  SELGIN TABS

 ·  SALAGEN TABS

 ·  SLOW DERALIN (כל המינונים( S.R CAPS

 ·  SLOW - K S.R. TABS

 ·  SLIDER TABS 

 ·  SELINCRO 18 MG F.C TABS

 ·  SLEEP AID TABS 

 ·  CELLCEPT (כל המינונים( CAPS & TABS
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פ פ
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

פֹוִלי 5 ַטְבִליֹות ·

פֹוֵלְקס 400 ְּכמּוסֹות ·

פֹוִמיִניק ַטְבִליֹות ·

פֹוָסאֶבְנס ַטְבִליֹות ·

פֹוַסאַלאן ָּפַעם ְּבָשבּוע 70 מ"ג ַטְבִליֹות ·

פֹוְסִטינֹור-1 ַטְבִליֹות ·

פּוִסיִדין ַטְבִליֹות ·

פּוִסיד ַטְבִליֹות ·

פֹורֹול ַטְבִליֹות  ·

ּפּוִריֵנטֹול ַטְבִליֹות ·

פֹוִריק ֶהָריֹון ַטְבִליֹות ·

פֹוְרִסיַג'ה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַפִייקֹוְמָּפה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע ְּכמּוסֹות · ִפיְנגֹוִלימֹוד טֶּ

ִפינֹוִלים ְּכמּוסֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ִפיַנְסֵטַרִייד טֶּ

ִפיְרַדְפסה ַטְבִליֹות ·

ִּפיִרידֹוְסִטיְגִמין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְפַלאִג'יל ַּתְרִחיף ·

ְפָלַאם ַטְבִליֹות ·

ְפלּוֲאְנְקסֹול ַטְבִליֹות ·

ְפלּוִטין ְּכמּוסֹות ·

ַבע )כל המינונים( ְּכמּוסֹות · ְפלּוקֹוָנזֹול טֶּ

ְפלּוַקנֹול )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ְפלֹוֶרט ַטְבִליֹות ·

ְּפָלְקוּוִניל סּוְלַּפאט ַטְבִליֹות ·

ְפמֹוזֹול ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ַפמֹוִטיִדין טֶּ

ָּפִמיד ַטְבִליֹות ·

ֵפִמיֵנט ַטְבִליֹות ·

ַפְמִּפיָרה ַטְבִליֹות ·

ְפַמַרה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִליֹות · ֵּפן-ָרַפא ִוי-ק ַקפְּ

ִליֹות · ֵּפן-ָרַפא ִוי-ק פֹוְרֶטה ִסירֹוּפ & ַקפְּ

ַפַנאְּפּט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵּפֶנִדיל )כל המינונים( ַטְבִליֹות עם פעילות מושהית ·

ְפנֹוָּבְרִּביטֹון 100 מ"ג ַטְבִליֹות ·

ְפנֹוָּבְרִּביטֹון 15 מ"ג ַטְבִליֹות ·

ֵּפְנָטַסה S.R )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְוגָרנּולֹות ְּבִשְחרּור ִאיִטי ·

ֵפִניְסִטיל ִטיּפֹות ·

ָּפַּפַבִרין ִהיְדרוְׂכלוִׂריד )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ֵּפְּפטוִׂליט ַּתְרִחיף ·

ִפֵק-ֶמְרץ ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · ֵפְקסֹוֶפַנאִדין טֶּ

ְּפַראִמין ַטְבִליֹות ·

ִליֹות · ָּפַראמֹול ַקפְּ

ָּפַראמֹול ַאף ְוִשיעּול ·

ִליֹות ְלִטיּפּול ַּביֹום & בַלְיָלה ַקפְּ  

ִליֹות · ָּפַראמֹול ַאף ְלִטיּפּול ַּביֹום & בַלְיָלה ַקפְּ

ִליֹות · ָּפַראמֹול ְּפלּוס ַקפְּ

ִליֹות · ָּפַראמֹול ַטְרֶגט ַקפְּ

ְּפַרַבִליּפ )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ְּפַרַבְסַטאִטין טֶּ

ֵרַגָּבִלין דְקֶסל 100 225 200 300ְּכמּוסֹות · פְּ

ֵרַגָּבִלין ַּתרֹו )כל המינונים( ְּכמּוסֹות · פְּ

ְּפֵרדִניזֹון )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְּפַרַדְקָסה ְּכמּוסֹות  ·

ְּפרֹוַאְווִניר )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

 ·  FEMINET TABS

 ·  FAMPYRA TAB

 ·  FEMARA F.C TABS

 ·  PEN-RAFA VK CAPLETS

 ·  PEN-RAFA VK FORTE POWDER FOR SYRUP & CAPLETS

 ·  FANAPT (כל המינונים( TABS

 ·  PENEDIL (כל המינונים( E.R TABS

 ·  PHENOBARBITONE 100MG TABS

 ·  PHENOBARBITONE 15MG

 ·  PENTASA S.R (כל המינונים( TABS & GRANULES

 ·  FENISTIL DROPS

 ·  PAPAVERINE HCL (כל המינונים( TABS

 ·  PEPTOLITE SUSPENSION

 ·  PK-MERZ TABS

 ·  FEXOFENADINE TEVA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  PRAMIN TABS

 ·  PARAMOL CAPLETS

 ·  PARAMOL AF & SHIUL

    DAY & NIGHT CARE CAPLETS

 ·  PARAMOL AF DAY & NIGHT CARE CAPLETS

 ·  PARAMOL PLUS CAPLETS

 ·  PARAMOL TARGET CAPLETS

 ·  PRAVALIP (כל המינונים( TABS

 ·  PRAVASTATIN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  PREGABALIN DEXCEL 100,200,225,200,300 CAPS

 ·  PREGABALIN TARO (כל המינונים( CAPS

 ·  PREDNISONE (כל המינונים( TABS

 ·  PRADAXA (כל המינונים( CAPS

 ·  PROAVNIR (כל המינונים( TABS

 ·  FOLI 5 TABS

 ·  FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS

 ·  FOMINIC TABS

 ·  FOSAVANCE TABS

 ·  FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS

 ·  POSTINOR -1 TABS

 ·  FUCIDIN TABS

 ·  FUSID TABS

 ·  FOROL TABS

 ·  PURI-NETHOL TABS

 ·  FORIC PREGNANCY TABS

 ·  FORXIGA F.C TABS

 ·  FYCOMPA (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  FINGOLIMOD TEVA CAPS

 ·  FINOLIM CAPS

 ·  FINASTERIDE TEVA TABS

 ·  FIRDAPSE TABS

 ·  PYRIDOSTIGMINE (כל המינונים( TABS

 ·  FLAGYL ORAL SUSPENSION

 ·  FLAME TABS

 ·  FLUANXOL TABS

 ·  FLUTINE CAPS

 ·  FLUCONAZOLE TEVA (כל המינונים( CAPS

 ·  FLUCANOL (כל המינונים( CAPS

 ·  FLORET TABS

 ·  PLAQUENIL SULFATE TABS

 ·  FEMOZOL F.C TABS

 ·  FAMOTIDINE TEVA (כל המינונים( TABS 

 ·  PAMID TABS
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פ-ק פ
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ְּפרֹוֵּבִציד ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוֵבָרה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוְגָרף )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ְּפרֹוִגילּוטֹון ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוִג'ינּוָבה ַטְבִליֹות ·

ֵפרֹוַגְרד פֹוִליק ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוִויִג'יל ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוִוירֹון ַטְבִליֹות ·

רֹוָזק ְּכמּוסֹות · פְּ

ָּפרֹוִטין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוִטיַאִזין ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוטֹוִציד ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹולֹול )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוֵמָּתִזין ֵאְסֵפְקטֹוָרְנט % 0.1 ִסירֹוּפ ·

ְּפרֹוְמִניְקס ְּכמּוסֹות ·

ְּפרֹוֵפְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוִפיֵטן ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוֶפְסָיה ַטְבִליֹות ·

ּפרֹוֶּפנֹולֹול ֶרַטְרד ְּכמּוסֹות לשְחרּור ְמבּוקר ·

ְּפרֹוִּפיל ְּתיֹוִציל ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹו-ְקיּור ַטְבִליֹות ·

ְּפרֹוקֹור ַטְבִליֹות ·

ֵפרֹוַקל ַטְבִליֹות ·

ְּפֵרִזיְסָטה ַטְבִליֹות ·

ַּפְרַטאן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵּפְרטּוסֹול ִסירֹוּפ ·

ְּפְריֹו צ'יפ ·

ְּפִריּזיּום ַטְבִליֹות ·

ְּפִריְזָמה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְּפִריְזָמה פֹוְרֶטה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְּפִריזֹוִלין ַטְבִליֹות ·

ּפַרִייד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְּפִרימֹולֹוט-נּור ַטְבִליֹות ·

ֵפִריֶּפל-3 ִסירֹוּפ ·

ֵפִריְּפרֹוְקס ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֵפִריפֹול ַטְבִליֹות ·

ֵּפְרִמיְקסֹון ְּכמּוסֹות ·

ְּפֵרסֹוַלאט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵּפְרֵפַנאן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵּפְרקֹוֵסט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ַרם טֶּ ִציַטאלֹופְּ

ִציטֹוֶטק ַטְבִליֹות ·

ִציְסָטגֹון )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ָקׁשֹות ·

ִציְסָטַדן ַאְבָקה להכנת ְּתִמיָּסה לנטילה דרך הפה ·

ִציְּפָרְלְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִציְּפָראִמיל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִליֹות · ִציְּפרֹוְדְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות & ַקפְּ

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ִציְּפרֹוְפלֹוְקָסִצין טֶּ

ַצ'ְמִּפיְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֶצפֹוִויט ְּכמּוסֹות ·

ֶצפֹוִויט פֹוְרֶטה ְּכמּוסֹות ·

ְצֵרּבֹוִנין 120מ"ג ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ְקֵאיְקַסַלאט ַאְבָקה להכנת ַּתְרִחיף ·

ַקאְנֵדָסְרַטן ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

ַקאְרדֹוְּכִסין פֹוְרֶטה ַטְבִליֹות ·

ַקאִרין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַּקּבֹוֶמִטיְקס ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ּבֹוְתִרים 0.5, 1, 2 ַטְבִליֹות · קַּ

 ·  PRIZMA FORTE F.C. TABS

 ·  PRYSOLINE TABS

 ·  PRIDE (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  PRIMOLUT-NOR TABS

 ·  FERRIPEL-3 SYRUP

 ·  FERRIPROX F.C TABS

 ·  FERRIFOL TABS

 ·  PERMIXON CAPS

 ·  PRESSOLAT (כל המינונים( TABS

 ·  PERPHENAN (כל המינונים( TABS

 ·  PERCOCET (כל המינונים( TABS

 ·  CITALOPRAM TEVA SCORED TABS

 ·  CYTOTEC TABS

 ·  CYSTAGON (כל המינונים( HARD CAPS

 ·  CYSTADANE POWDER FOR SOLUTION

 ·  CIPRALEX (כל המינונים( F.C TABS

 ·  CIPRAMIL (כל המינונים( TABS

 ·  CIPRODEX(כל המינונים( TABS & CAPLETS

 ·  CIPROFLOXACIN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  CHAMPIX (כל המינונים( TABS

 ·  CEFOVIT CAPS

 ·  CEFOVIT FORTE CAPS

 ·  CEREBONIN 120 MG F.C TABS

 ·  KAYEXALATE PWDR. FOR SUSPENSION

 ·  CANDESARTAN PLUS TEVA TAB 

 ·  CARDOXIN FORTE TABS

 ·  KARIN (כל המינונים( TABS

 ·  CABOMETYX F.C TABS

 ·  CABOTRIM 0.5, 1, 2 TABS

 ·  PROBECID 500MG TABS

 ·  PROVERA (כל המינונים( TABS

 ·  PROGRAF (כל המינונים( CAPS

 ·  PROGYLUTON TABS

 ·  PROGYNOVA TABS

 ·  FERROGRAD FOLIC TABS

 ·  PROVIGIL TABS

 ·  PROVIRON TABS

 ·  PROZAC CAPS

 ·  PAROTIN (כל המינונים( TABS

 ·  PROTHIAZINE TABS

 ·  PROTOCIDE TABS

 ·  PROLOL (כל המינונים( TABS

 ·  PROMETHAZINE EXPECTORANTS SYRUP

 ·  PROMNIX CAPS

 ·  PROFEX (כל המינונים( TABS

 ·  PROFITEN TABS

 ·  PROPECIA TABS

 ·  PROPRANOLOL RETARD 29/M CAPS

 ·  PROPYL-THIOCIL TABS

 ·  PRO-CURE TABS

 ·  PROCOR TABS

 ·  FERROCAL TABS

 ·  PREZISTA 300,400,600 TABS

 ·  PARTANE (כל המינונים( TABS

 ·  PERTUSSOL SYRUP

 ·  PERIO CHIP

 ·  FRISIUM TABS

 ·  PRIZMA (כל המינונים( F.C. TABS
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ק ק
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ִליֹות · ַקְדְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות & ַקפְּ

קֹוְדַאְּברֹול ִסירֹוּפ & ַטְבִליֹות ·

קֹוד-ָאָקמֹול )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

קֹוד-גּואיאקֹול ִסירֹוּפ ·

קֹוִדיִביס )ִשְחרּור מּוְשֵהה( ְּכמּוסֹות ·

קֹו-ִדיֹוַבאן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

קֹוִדיַקל ַטְבִליֹות ·

קוּוֱאִטי 25 ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ְקֶווִטיַאִפין טֶּ

קוֹויַנהגֹוַלִייד ַטְבִליֹות ·

קוטליק ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִליֹות & ַטְבִליֹות · קֹוְלֵדְקס  ַקפְּ

קֹולֹוַטאל ַטְבִליֹות ·

קֹוְלִכיִצין ַטְבִליֹות ·

קֹוְלּפְרִמין ְּכמּוסֹות ֶגַלִטין ·

קֹוְמִּביְגַלִייז XR )כל המינונים( ַטְבִליֹות ּבַׁשֲחרּור מּוְשֱהה ·

קֹוְמּבִיִויר ַטְבִליֹות ·

קּוָמִדין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

קֹוְמּפַטְקט ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

קֹוְנֶסְרָטה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

קֹוְנקֹור )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

קּוְּפִריֶּפן 250 מ"ג ְּכמּוסֹות ·

קּוִקיֵדְנט קרם & ַטְבִליֹות ·

קֹוְרִטיֶמְנט ַטְבִליֹות ·

קֹוְרִטיזֹון ַאְצַטאט ַטְבִליֹות ·

קּוָרָטן )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

קֹוָרָלן )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ָקזֹוֶדְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ָקָטאְפָלם ַטְבִליֹות ·

ְקטֹוּקֹוַנזֹול HRA ַטְבִליֹות ·

ִקיְווְקָסה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִקיִניִדין סּוְלַּפט ַטְבִליֹות ·

ִקיִנין סּוְלַּפט ַטְבִליֹות ·

ַקְלֵּבֶטן ַּתְרִחיף ·

ַקְלֵּבֶטן פֹוְרֶטה ַּתְרִחיף & ַטְבִליֹות ·

ְקלּוד ַטְבִליֹות ·

ְקלֹוִניִריט ַטְבִליֹות ·

ְקלֹוְנְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע ַטְבִליֹות · ְקלֹוִּפידֹוְגֶרל טֶּ

ְקלֹוִּפיְקסֹול ַטְבִליֹות ·

ְקלֹוִּפיְקסֹול ִטיּפֹות ·

ָקלֹוִריל ַטְבִליֹות ·

ָקֶלְטָרה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ָקֶלְטָרה ְּתִמיָסה * ·

ַקִלייְדקֹו ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ·

ַקִלייְדקֹו ְגָרנּולֹות * ·

ְקֵלִייר ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַקְלִסינּוס ַטְבִליֹות ·

ַקְלִציֶלס ַטְבִליֹות  ·

ִליֹות · ְקָלִריֵדְקס ַקפְּ

ַטְּבס ַטְבִליֹות · ְקַלִריָנז ֶרפְּ

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ְקַלִריְתרֹוִמיִצין טֶּ

ֵקָמְדִרין ַטְבִליֹות ·

ַקְנדֹור )כל המינונים( ַטְבִליֹות  ·

ַקְנדֹור ְּפלּוס ַטְבִליֹות ·

ְקַסאְלקֹוִרי )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ְקָסְטָרל 2.5 מ"ג ַטְבִליֹות ·

ְקָסְטָרל SR ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  KETOCONAZOLE HRA TABS

 ·  KIVEXA F.C TABS

 ·  QUINIDINE SULFATE TABS

 ·  QUININE SULFATE TABS

 ·  KALBETEN SUSPENSION

 ·  KALBETEN FORTE  SUSPENSION & TABS

 ·  CLOOD TABS

 ·  CLONNIRIT TABS

 ·  CLONEX (כל המינונים( TABS

 ·  CLOPIDOGREL TEVA TABS

 ·  CLOPIXOL TABS

 ·  CLOPIXOL ORAL DROPS

 ·  KALURIL TABS

 ·  KALETRA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  KALETRA ORAL SOLUTION

 ·  KALYDECO F.C TABS

 ·  KALYDECO GRANULES

 ·  QLAIR F.C TABS

 ·  KALSINUS TABS

 ·  CALCILESS E.C. TABS

 ·  KLARIDEX CAPLETS

 ·  CLARINASE REPE TABS TABS

 ·  CLARITHROMYCIN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  KEMADRIN TABS

 ·  CANDOR (כל המינונים( TABS

 ·  CANDOR PLUS TABS

 ·  XALKORI (כל המינונים( CAPS

 ·  XATRAL 2.5 MG TABS

 ·  XATRAL SR F.C. TABS

 ·  CADEX (כל המינונים( TABS & CAPLETS

 ·  CODABROL SYRUP & TABS

 ·  COD-ACAMOL (כל המינונים( TABS

 ·  COD-GUAIACOL SYRUP

 ·  CODIVIS S.R. CAPS

 ·  CO-DIOVAN (כל המינונים( F.C TABS

 ·  CODICAL TABS

 ·  QUETI 25 TABS

 ·  QUETIAPINE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  QUINAGOLIDE 75MCG TABS

 ·  COTELLIC F.C TABS

 ·  COLDEX CAPLETS & TABS

 ·  COLOTAL TABS

 ·  COLCHICINE TABS

 ·  COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS

 ·  KOMBIGLYZE XR(כל המינונים( E.R TABS

 ·  COMBIVIR TABS

 ·  COUMADIN (כל המינונים( TABS

 ·  COMPETACT F.C TABS

 ·  CONCERTA (כל המינונים( E.R TABS

 ·  CONCOR (כל המינונים( TABS

 ·  CUPRIPEN 250MG CAPS

 ·  KUKIDENT CREAM & TABS

 ·  CORTIMENT P.R TABS

 ·  CORTISONE ACETATE TABS

 ·  CURATANE (כל המינונים( CAPS

 ·  CORALAN (כל המינונים( F.C TABS

 ·  CASODEX (כל המינונים( TABS

 ·  CATAFLAM TABS
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ר ק-ר
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ְקִסיְגדּו XR ַטְבִליֹות ּבַׁשֲחרּור מּוְשֱהה ·

ְקֶסלַג'אְנז ַטְבִליֹות ·

ְקָסַנאִגיס ַטְבִליֹות ·

ְקָסַנאְקס XR  ַטְבִליֹות ·

ְקָסַנִזין 25 ַטְבִליֹות ·

ְקֵסִניָקל ְּכמּוסֹות ·

ְקֵספֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִלי ַטְבִליֹות מצופות · ִּקְסקָּ

ְקַסְרֶלטֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַּקְּפִסיֶטִּבין ִאינֹוָבֶמד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַּקְּפִסיֶטִּבין ָּתרֹו )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות · ַקֵּפִציַטִּבין טֶּ

ֵקְּפָרה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַקְּפֶרְלָסה )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ְקְראֹון )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ְקְראֹון ִמיְקרֹו ְגַרנּולֹות ·

ַקְרָּבְגלּו ַטְבִליֹות ·

ַקְרֶבֶדְקסֹון )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַקְרְדיֹוִפיִרין ַטְבִליֹות ·

ַקְרִדילֹוק )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ַקרְוִדילֹול טֶּ

ַקְרְטָיה ַטְבִליֹות  ·

ְקִריְקִסיַבאן )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ְקְרְסטֹור )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ָקַּתדוׂלוׂן PR ַטְבִליֹות ּבִשְחרּור ְמֻמָּׁשְך ·

ָראִסיֵלז )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֶרבֹוְלֵייד )כל המינונים( ַטְבִליֹות מצופות ·

טֹול ְּכמּוסֹות · ֵרבֵּ

ַרִביְסִטי ְּתִמיָּסה לְׁשִתָּיה ·

ֶרְבִליִמיד )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ְרגּוַלְקס אבקה מסיסה להכנת משקה ·

רֹוַאקּוָטן )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

רֹוָבאִמיִצין ַטְבִליֹות ·

רֹוֵדָנל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

רֹוָואִטיֵנְקס ְּכמּוסֹות ·

רֹוָואכֹול ְּכמּוסֹות & נֹוֵזל ·

ֵרָווְטיֹו ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · רֹוזּוַבְסַטִטין טֶּ

רֹוָנְקִסין )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · רֹוִּפיִנירֹול טֶּ

ִליֹות · רֹוָקה-ְקאר ַקפְּ

רֹוְקסֹו 150 ַטְבִליֹות ·

ִליֹות · רֹוַקֵסט ַקפְּ

ִליֹות · רֹוַקֵסט ְּפלּוס ַקפְּ

ֵרזֹולֹור )כל המינונים ( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֵרזֹוְלסַטה ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ָרִזין ְּכמּוסֹות ·

ֵרְטרֹוִביר )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ִריּבֹון 35, 150 ַטְבִליֹות ·

ִריַבְסִטיְגִמין ֵדְקֶסל )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ַבע )כל המינונים( ְּכמּוסֹות · ִריַבְסִטיְגִמין טֶּ

ִריָדִזין ) כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִריוֹוְטִריל ִטיּפֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ִריזְדרֹוַנט טֶּ

ִריָזְלט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִריָטִלין S.R ַטְבִליֹות ·

ִריָטִלין LA )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ּבִׁשְחרּור מּוְשֵהה ·

ִריְטִמיָקל )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

 ·  REVLIMID (כל המינונים( CAPS

 ·  REGULAX POWDER FOR SUSPENSION

 ·  ROACCUTANE (כל המינונים( CAPS

 ·  ROVAMYCINE TABS

 ·  RODENAL (כל המינונים( TABS

 ·  ROWATINEX CAPS

 ·  ROWACHOL CAPS & LIQUID

 ·  REVATIO TABS

 ·  ROSUVASTATIN TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  RONEXIN (כל המינונים( TABS

 ·  ROPINIROLE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  ROKA-CARE CAPLETS

 ·  ROXO 150 SCORED TABS

 ·  ROKACET CAPLETS

 ·  ROKACET PLUS CAPLETS

 ·  RESOLOR (כל המינונים( F.C TAB 

 ·  REZOLSTA F.C TABS

 ·  RAZIN CAPS

 ·  RETROVIR (כל המינונים( CAPS

 ·  RIBONE 35 , 150 TABS

 ·  RIVASTIGMINE DEXCEL (כל המינונים( HARD CAPS

 ·  RIVASTIGMINE TEVA (כל המינונים( CAPS

 ·  RIDAZIN (כל המינונים( TABS

 ·  RIVOTRIL DROPS

 ·  RISEDRONATE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  RIZALT (כל המינונים( TABS

 ·  RITALIN S.R. TABS

 ·  RITALIN LA (כל המינונים( M.R. CAPS 

 ·  RYTHMICAL (כל המינונים( CAPS

 ·  XIGDUO XR 10 (כל המינונים( E.R TABS

 ·  XELJANZ F.C TABS

 ·  XANAGIS (כל המינונים( TABS

 ·  XANAX X.R. (כל המינונים( E.R. TABS

 ·  XENAZINE 25 TABS

 ·  XENICAL CAPS

 ·  XEFO (כל המינונים( F.C. TABS

 ·  KISQALI TABS

 ·  XARELTO (כל המינונים( F.C TABS

 ·  CAPECITABINE INOVAMED (כל המינונים( F.C TABS

 ·  CAPECITABINE TARO (כל המינונים( F.C TABS

 ·  CAPECITABINE TEVA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  KEPPRA (כל המינונים( F.C TABS

 ·  CAPRELSA (כל המינונים) TABS

 ·  CREON (כל המינונים( CAPS

 ·  CREON MICRO GRANULES

 ·  CARBAGLU TAB

 ·  CARVEDEXXON (כל המינונים( TABS

 ·  CARDIOPIRIN TABS

 ·  CARDILOC (כל המינונים( TABS

 ·  CARVEDILOL TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  CARTIA E.C. TABS

 ·  CRIXIVAN (כל המינונים( CAPS

 ·  CRESTOR (כל המינונים( TABS

 ·  KATADOLON PR TABS 

 ·  RASILEZ (כל המינונים( F.C TABS

 ·  REVOLADE (כל המינונים( TABS

 ·  REBETOL CAPS

 ·  RAVICTI ORAL LIQUID
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ת ר-ש
לידיעת הציבור, תרופה שאינה נכללת בחוברת יש לברר אצל הרופא המטפל אם קיים תחליף לתרופה 
יש לפנות לרב מוסמך. בהוראת כבוד הרבנים הראשיים  ואם לאו  מתוך רשימת התרופות שבחוברת, 

לישראל: תרופה שאינה כלולה בחוברת ולפי הוראת הרופא, החולה חייב לקבלה, יש חובה ליטלה.

ֵרָייאַטאז ְּכמּוסֹות ·

ַרִייַדְּפט ְּכמּוסֹות ַרּכֹות * ·

ִרילֹוֵטק ַטְבִליֹות ·

ִריֵלְרט )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִריָמְקַטן ְּכמּוסֹות ·

ִריְסֵּפְרַדל )כל המינונים( ַטְבִליֹות & ְּתִמיָסה ·

ִריְסֵּפִריֵדְקס )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ִריְספֹוְנד )כל המינונים( ַטְבִליֹות & ְּתִמיָסה ·

ִריַפאְמִּפיִצין 150 מ"ג ְּכמּוסֹות ·

ִריְּתמֹונֹוְרם )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵרָלְקִסין ַטְבִליֹות ·

ֵרמֹוִטיב )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ָרִמיֵטְנס )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ֵרִמיִניל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵרִמיִניל PRC )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ָרִמיְּפִריל ְּפלּוס טֶּ

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ָרִמיְּפִריל טֶּ

ֵרֶמרֹון ַטְבִליֹות ·

ִרַנֶג'ל )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵרְנֶווָלה ַטְבִליֹות ·

ֵרִסיָטל 40,20 ַטְבִליֹות ·

ַבע )כל המינונים( ַטְבִליֹות · ֶרַּפאְגִליִניד טֶּ

ָרַּפאְמיּון ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ִליֹות · ָרַפאַסאל )כל המינונים( ַטְבִליֹות & ַקפְּ

ֵרְפִניַדאט 10 מ"ג ַטְבִליֹות ·

ֵרקֹוד ַטְבִליֹות ·

ֵרָקִמיד ַטְבִליֹות ·

ַרְקסֹון ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ֶשִלי ַטְבִליֹות ·

ֵּתאֹוָטְרד )כל המינונים( ְּכמּוסֹות ·

ַּתִדאם )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ַּתִדיר )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ·

ּתֹוִריד )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ֵּתיאֹוְתִרים )כל המינונים( ַטְבִליֹות ·

ָּתִלידֹוִמיד ֵסֶלִג'ין ְּכמּוסֹות ·

ָּתִלידֹוִמיד פארמיון ְּכמּוסֹות ָקשֹות ·

ֵּתַראַקאּפ 131 ְּכמּוסֹות ·

ַּתִרים )כל המינונים( ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ·

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.

 ·  THEOTARD (כל המינונים( S.R. CAPS

 ·  TADAM (כל המינונים( F.C TABS

 ·  TADIR (כל המינונים( F.C TABS

 ·  TORID (כל המינונים( TABS

 ·  THEOTRIM (כל המינונים( S.R. TABS

 ·  THALIDOMIDE CELGENE CAPS

 ·  THALIDOMIDE PHARMION HARD CAPS

 ·  THERACAP 131 CAPS

 ·  TARIM (כל המינונים( F.C TABS

 ·  REYATAZ (כל המינונים( CAPS

 ·  RYDAPT SOFT CAPS

 ·  RILUTEK TABS

 ·  RELERT (כל המינונים( TABS

 ·  RIMACTAN CAPS

 ·  RISPERDAL (כל המינונים( TABS & ORAL SOLUTION 

 ·  RISPERIDEX (כל המינונים( TABS

 ·  RISPOND (כל המינונים( TABS & ORAL SOLUTION

 ·  RIFAMPICIN LABATEC 150MG CAPS

 ·  RYTMONORM(כל המינונים( TABS

 ·  RELAXINE TABS

 ·  REMOTIV (כל המינונים( F.C TABS

 ·  RAMITENS (כל המינונים( CAPS

 ·  REMINYL (כל המינונים( TABS

 ·  REMINYL PRC (כל המינונים( P.R CAPS

 ·  RAMIPRIL PLUS TEVA (כל המינונים( TAB

 ·  RAMIPRIL TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  REMERON F.C TABS

 ·  RENAGEL (כל המינונים( TABS

 ·  RENVELA TABS

 ·  RECITAL 20,40 TABS

 ·  REPAGLINIDE TEVA (כל המינונים( TABS

 ·  RAPAMUNE COATED TABS

 ·  RAFASSAL (כל המינונים( TABS & CAPLETS

 ·  REPHENIDATE 10MG TABS

 ·  REKOD TABS

 ·  REKAMIDE TABS

 ·  RAXONE F.C TABS

 ·  SHELLY TABS
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X-ZV-X

 ·  ZYBAN S.R. TABS 

 ·  ZYKADIA HARD GELATIN CAPS 

 ·  ZYLLERGY CAPLETS

 ·  ZYPREXA )כל המינונים( COATED TABS

 ·  ZYTIGA TABS

 ·  ZYVOXID F.C TABS

 ·  XENICAL CAPS 

 ·  XIGDUO XR 10 )כל המינונים( E.R TABS 

 ·  XTANDI SOFT CAPS 

 ·  YASMIN  F.C TABS 

 ·  YASMIN PLUS F.C TABS 

 ·  YAZ F.C TABS 

 ·  YAZ PLUS F.C TABS 

 ·  YENTREVE )כל המינונים( CAPS 

 ·  ZALDIAR TABS 

 ·  ZAPPA )כל המינונים( TABS 

 ·  ZARIDEX 150 TABS 

 ·  ZARIDEX 300 CAPLETS 

 ·  ZAROXOLYN TABS 

 ·  ZAVESCA CAPS 

 ·  ZEFFIX TABS 

 ·  ZELBORAF TAB 

 ·  ZEMPLAR SOFT CAPS 

 ·  ZEPATIER TABS *

 ·  ZETO 250 COATED TABS 

 ·  ZEUS F.C TABS 

 ·  ZIAGEN TABS 

 ·  ZINCOL TABS 

 ·  ZINNAT )כל המינונים( TABS 

 ·  ZODORM TABS 

 ·  ZOELY F.C. TABS 

 ·  ZOFRAN )כל המינונים( TABS 

 ·  ZOMIG TABS 

 ·  ZOVIRAX DISPERSIBLE TABS 

 ·  ZOVIRAX )כל המינונים( TABS 

 ·  VALACICLOVIR -TRIMA F.C TABS 

 ·  VALCYTE TABS 

 ·  VALETON DROPS 

 ·  VALGANCICLOVIR TEVA F.C TABS *

 ·  VALOVIR TABS 

 ·  VALPORAL SYRUP 

 ·  VALTREX F.C TABS 

 ·  VANCOMYCIN MYLAN )כל המינונים( ORAL SOL 

 ·  VARGATEF )כל המינונים( SOFT CAPS 

 ·  VASODIP )כל המינונים( TABS 

 ·  VASODIP COMBO )כל המינונים( TABS 

 ·  V-DALGIN DROPS 

 ·  V-DALGIN CONCENTRATED SYRUP FOR ADULTS SYR 

 ·  VECTOR )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  VECTOR PLUS )כל המינונים( TABS 

 ·  VEMLIDY F.C. TABS 

 ·  VENCLEXTA )כל המינונים( TABS 

 ·  VENLA TABS 

 ·  VENLAFAXINE TEVA )כל המינונים( TABS 

 ·  VENLAFAXINE XR TEVA )כל המינונים( E.R CAPS 

 ·  VENORUTON CAPS 

 ·  VENTOLIN SYRUP & TABS

 ·  VERAPABENE )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS 

 ·  VERMOX SUSPENSION & TABS

 ·  VESANOID CAPS 

 ·  VESICARE )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  VFEND F.C TABS 

 ·  VIAGRA )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  VICTRELIS CAPS 

 ·  VIEKIRAX F.C TABS 

 ·  VIEPAX )כל המינונים( TABS 

 ·  VIEPAX XR )כל המינונים( CAPLETS 

 ·  VIMPAT )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  VIPDOMET )כל המינונים( F.C TABS *

 ·  VIPIDIA )כל המינונים( F.C TABS *

 ·  VIRAMUNE TABS 

 ·  VIREAD F.C. TABS 

 ·  VISABELLE TABS 

 ·  VITAMIN D3 1000 (סם און) TABS 

 ·  VOLIBRIS )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  VOLTAREN ACTI-GO TABS 

 ·  VOLTAREN S.R. 100 TABS 

 ·  VORICONAZOLE TEVA )כל המינונים( TABS 

 ·  VORICONAZOLE-TRIMA TABS 

 ·  VOSEVI F.C. TABS 

 ·  VOTRIENT F.C TABS 

 ·  VYVANSE CAPS 

 ·  WELLBUTRIN XR )כל המינונים( TABS 

 ·  XALKORI )כל המינונים( CAPS 

 ·  XANAGIS )כל המינונים( TABS 

 ·  XANAX X.R. )כל המינונים( E.R. TABS 

 ·  XARELTO )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  XATRAL 2.5 MG TABS 

 ·  XATRAL SR F.C. TABS 

 ·  XEFO )כל המינונים( F.C. TABS 

 ·  XELJANZ F.C TABS 

 ·  XENAZINE 25 TABS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא. *מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.
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 ·  TRAMAL RETARD )כל המינונים( S.R. TABS 

 ·  TRANDATE )כל המינונים( TABS 

 ·  TRANSLARNA )כל המינונים( GRANULES FOR ORAL SUSPENSION*

 ·  TRANXAL )כל המינונים( CAPS 

 ·  TRASENTAN )כל המינונים( TABS 

 ·  TRAVAMIN TABS 

 ·  TRAZODIL )כל המינונים( TABS 

 ·  TRENTAL 400 S.R. TABS 

 ·  TREXAPIN )כל המינונים( SCORED TABS 

 ·  TRIBEMIN TABS 

 ·  TRICAN )כל המינונים( CAPS 

 ·  TRICLONAM SYRUP 

 ·  TRILEPTIN )כל המינונים( F.C. TABS 

 ·  TRITACE )כל המינונים( TABS 

 ·  TRITACE COMP )כל המינונים( TABS 

 ·  TRIUMEQ F.C TABS * 

 ·  TRIZIVIR F.C TABS 

 ·  TRUVADA F.C TABS 

 ·  TUSSOPHEDRINE NF SYRUP 

 ·  TYKERB F.C TABS 

 ·  ULSANIC TABS 

 ·  UPTRAVI )כל המינונים( TABS * 

 ·  URAMOX TABS 

 ·  UROCIT-K 10 E.R TABS 

 ·  URSOFLAK 250 CAPS 

 ·  URSOFLAK 500 F.C TABS 

 ·  URSOLIT )כל המינונים( TABS 

 ·  UTROGESTAN )כל המינונים( SOFT GELATIN CAPS 

 ·  VABEN TABS 

 ·  TENOFOVIR TEVA )כל המינונים( F.C. TABS 

 ·  TERAZOSIN TEVA )כל המינונים( TABS 

 ·  TERBINAFINE TEVA CAPLETS 

 ·  TERBULIN SYRUP 

 ·  TERIL )כל המינונים( TABS 

 ·  TERIL CR )כל המינונים( TABS 

 ·  TEVA - COLD TABS 

 ·  TEVAPIRIN E.C. TABS 

 ·  THALIDOMIDE CELGENE CAPS 

 ·  THALIDOMIDE PHARMION HARD CAPS 

 ·  THEOTARD )כל המינונים( S.R. CAPS 

 ·  THEOTRIM )כל המינונים( S.R. TABS 

 ·  THERACAP 131 CAPS 

 ·  TIMONIL 300, 600 RETARD S.R. DIVITABS 

 ·  TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS 

 ·  TOCTINO )כל המינונים( CAPS 

 ·  TOLTERODINE E.R. TEVA )כל המינונים( CAPS 

 ·  TONIGHT TABS 

 ·  TOPAMAX )כל המינונים( TABS 

 ·  TOPAMAX SPRINKLE CAPS 

 ·  TOPIRAMATE TEVA )כל המינונים( TABS 

 ·  TOPITRIM )כל המינונים( TABS 

 ·  TORID )כל המינונים( TABS 

 ·  TOVIAZ )כל המינונים( P.R TABS 

 ·  TRACLEER )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  TRAJENTA TABS *
 ·  TRAJENTA - DUO )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  TRAMADEX DROPS 

 ·  TRAMAL CAPS 

 ·  SLOW DERALIN )כל המינונים( S.R CAPS 

 ·  SODIUM BICARBONATE 500 mg TABS 

 ·  SOLIAN )כל המינונים( TABS 

 ·  SOLIFENACIN TEVA )כל המינונים( TABS 

 ·  SOLIFENACIN TRIMA )כל המינונים( TABS 

 ·  SOLVEX SOLUTION & TABS 

 ·  SORBON )כל המינונים( TABS 

 ·  SOVALDI F.C TABS *
 ·  SPASMALGIN TABS 

 ·  SPASMEX )כל המינונים( TABS 

 ·  SPASMOMEN TABS 

 ·  SPEEDGARON SOL 

 ·  SPEEDGARON KIDS SOL 

 ·  SPIRONOLACTONE TEVA )כל המינונים( TABS 

 ·  SPORANOX CAPS 

 ·  SPRYCEL )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  STATOR )כל המינונים( TABS 

 ·  STEROCORT TABS 

 ·  STILNOX TABS 

 ·  STIVARGA F.C TABS 

 ·  STOCRIN CAPS 

 ·  STOPIT CAPS 

 ·  STRATTERA )כל המינונים( HARD CAPS 

 ·  STRIBILD F.C TABS 

 ·  STUNARONE TABS 

 ·  SUCRIN TABS 

 ·  SUMATRIDEX )כל המינונים( CAPLETS 

 ·  SUMATRIPTAN TEVA )כל המינונים( TABS 

 ·  SWISS RELIEF DUAL RELEASE CAPS 

 ·  SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR SYRUP 

 ·  SYNTHROID )כל המינונים( TABS 

 ·  TACROCEL )כל המינונים( CAPS 

 ·  TADALAFIL TEVA )כל המינונים( F.C. TABS 

 ·  TADALIS TEVA )כל המינונים( F.C. TABS 

 ·  TADAM )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  TADIR )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  TAFINLAR )כל המינונים( CAPS 

 ·  TAGRISSO )כל המינונים( TABS *
 ·  TAMBOCOR )כל המינונים( TABS 

 ·  TAMIFLU )כל המינונים( CAPS 

 ·  TAMOXIFEN TEVA )כל המינונים( TABS 

 ·  TAMSULOSIN INOVAMED P.R CAPS 

 ·  TAMSULOSIN TEVA M.R CAPS 

 ·  TARCEVA )כל המינונים( TABS 

 ·  TARGIN )כל המינונים( P.R TABS 

 ·  TARIM )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  TARIVID TABS 

 ·  TASECTAN CAPS & SACH

 ·  TASIGNA )כל המינונים( CAPS 

 ·  TAVANIC TABS 

 ·  TECFIDERA )כל המינונים( CAPS 

 ·  TEEJEL GEL 

 ·  TEGLUTIK 5 MG/ML ORAL SUSPENSION * 

 ·  TEGRETOL 200 TABS 

 ·  TEGRETOL CR )כל המינונים( CR DIVITABS 

 ·  TELFAST )כל המינונים( F.C. TABS 

 ·  TEMO )כל המינונים( CAPS 

 ·  TEMODAL )כל המינונים( CAPS 

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא. *מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.
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 ·  SALVAKAL TABS

 ·  SANDIMMUN NEORAL )כל המינונים( SOFT GELATINE CAPS 

 ·  SANDIMMUN NEORAL 100 MG/ML ORAL SOLUTION 

 ·  SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY

 ·  SEASONIQUE TABS

 ·  SEBIVO F.C TABS

 ·  SEDURAL (new formula) COATED TABS

 ·  SELGIN TABS

 ·  SELINCRO 18 MG F.C TABS

 ·  SERDOLECT )כל המינונים( F.C TABS

 ·  SERENADA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  SEROQUEL )כל המינונים( TABS

 ·  SEROQUEL XR )כל המינונים( P.R TABS

 ·  SEROXAT TABS

 ·  SERTRALINE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  SETRON TABS 

 ·  SEVELAMER TARO F.C TABS 

 ·  SHELLY TABS 

 ·  SIFROL ER )כל המינונים( TABS 

 ·  SILDENAFIL ACTAVIS )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  SILDENAFIL TEVA )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  SIMICOL TABS 

 ·  SIMVACOR )כל המינונים( TABS 

 ·  SINEMET CR TABS 

 ·  SINGULAIR 10MG TABS 

 ·  SINUFED SYRUP & TABS

 ·  SLEEP AID TABS 

 ·  SLIDER TABS 

 ·  SLOW - K S.R. TABS 

 ·  RISEDRONATE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  RISPERDAL )כל המינונים( TABS & ORAL SOLUTION

 ·  RISPERIDEX )כל המינונים( TABS

 ·  RISPOND )כל המינונים( TABS & ORAL SOLUTION

 ·  RITALIN S.R. TABS

 ·  RITALIN LA )כל המינונים( M.R. CAPS

 ·  RIVASTIGMINE DEXCEL )כל המינונים( HARD CAPS

 ·  RIVASTIGMINE TEVA )כל המינונים( CAPS

 ·  RIVOTRIL DROPS

 ·  RIZALT )כל המינונים( TABS

 ·  ROACCUTANE )כל המינונים( CAPS

 ·  RODENAL )כל המינונים( TABS

 ·  ROKA-CARE CAPLETS

 ·  ROKACET CAPLETS

 ·  ROKACET PLUS CAPLETS

 ·  RONEXIN )כל המינונים( TABS

 ·  ROPINIROLE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  ROSUVASTATIN TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  ROVAMYCINE TABS

 ·  ROWACHOL CAPS & LIQUID

 ·  ROWATINEX CAPS

 ·  ROXO 150 SCORED TABS

 ·  RYTHMICAL )כל המינונים( CAPS

 ·  RYTMONORM )כל המינונים( TABS

 ·  RYDAPT SOFT CAPS *
 ·  SABRILAN TABS

 ·  SALAGEN TABS

 ·  SALAZOPYRIN TABS

 ·  SALAZOPYRIN EN TABS

 ·  PROGYNOVA TABS

 ·  PROLOL )כל המינונים( TABS

 ·  PROMETHAZINE EXPECTORANTS SYRUP

 ·  PROMNIX CAPS

 ·  PROPECIA TABS

 ·  PROPRANOLOL RETARD CAPS

 ·  PROPYL-THIOCIL TABS

 ·  PROTHIAZINE TABS

 ·  PROTOCIDE TABS

 ·  PROVERA )כל המינונים( TABS

 ·  PROVIGIL TABS

 ·  PROVIRON TABS

 ·  PROZAC CAPS

 ·  PRYSOLINE TABS

 ·  PURI-NETHOL TABS

 ·  PYRIDOSTIGMINE )כל המינונים( TAB 

 ·  QLAIR F.C TABS

 ·  QUETI 25 TABS

 ·  QUETIAPINE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  QUINAGOLIDE 75MCG TABS

 ·  QUINIDINE SULFATE TABS

 ·  QUININE SULFATE TABS

 ·  RAFASSAL )כל המינונים( TABS & CAPLETS

 ·  RAMIPRIL PLUS TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  RAMIPRIL TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  RAMITENS )כל המינונים( CAPS

 ·  RAPAMUNE COATED TABS

 ·  RASILEZ )כל המינונים( F.C TABS

 ·  RAVICTI ORAL LIQUID

 ·  RAXONE F.C TABS

 ·  RAZIN CAPS

 ·  REBETOL CAPS

 ·  RECITAL 20,40 TABS

 ·  REGULAX POWDER FOR SUSPENSION

 ·  REKAMIDE TABS

 ·  REKOD TABS

 ·  RELAXINE TABS

 ·  RELERT )כל המינונים( TABS

 ·  REMERON F.C TABS

 ·  REMINYL )כל המינונים( TABS

 ·  REMINYL PRC )כל המינונים( P.R CAPS

 ·  REMOTIV )כל המינונים( F.C TABS

 ·  RENAGEL )כל המינונים( TABS

 ·  RENVELA TABS

 ·  REPAGLINIDE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  REPHENIDATE 10MG TABS

 ·  RESOLOR )כל המינונים( F.C TABS

 ·  RETROVIR )כל המינונים( CAPS

 ·  REVATIO TABS

 ·  REVLIMID )כל המינונים( CAPS

 ·  REVOLADE )כל המינונים( TABS

 ·  REYATAZ )כל המינונים( CAPS

 ·  REZOLSTA F.C TABS

 ·  RIBONE 35, 150 TABS

 ·  RIDAZIN )כל המינונים( TABS

 ·  RIFAMPICIN LABATEC 150MG CAPS

 ·  RILUTEK TABS

 ·  RIMACTAN CAPS

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.
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 ·  PERTUSSOL SYRUP

 ·  PHEBURANE GRANULES

 ·  PHENOBARBITONE 100MG TABS

 ·  PHENOBARBITONE 15MG

 ·  PK-MERZ TABS

 ·  PLAQUENIL SULFATE TABS

 ·  POINT F.C TABS

 ·  POSTINOR - 1 TABS

 ·  PRADAXA )כל המינונים( CAPS

 ·  PRAMIN TABS

 ·  PRAVALIP )כל המינונים( TABS

 ·  PRAVASTATIN TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  PREDNISONE )כל המינונים( TABS

 ·  PREGABALIN DEXCEL 100, 200 ,225 ,200, 300 CAPS

 ·  PREGABALIN TARO )כל המינונים( CAPS

 ·  PRESSOLAT )כל המינונים( TABS

 ·  PREZISTA 300, 400, 600 TABS

 ·  PRIDE )כל המינונים( F.C. TABS

 ·  PRIMOLUT-NOR TABS

 ·  PRIZMA )כל המינונים( F.C. TABS

 ·  PRIZMA FORTE F.C. TABS

 ·  PROAVNIR )כל המינונים( TABS

 ·  PROBECID 500 MG TABS

 ·  PROCOR TABS

 ·  PRO-CURE TABS

 ·  PROFEX )כל המינונים( TABS

 ·  PROFITEN TABS

 ·  PROGRAF )כל המינונים( CAPS

 ·  PROGYLUTON TABS

 ·  ORAP FORTE TABS

 ·  ORFADIN )כל המינונים( HARD CAPS

 ·  ORKAMBI F.C TABS

 ·  OSMO ADALAT )כל המינונים( S.R. TABS

 ·  OSPOLOT TABS

 ·  OTEZLA )כל המינונים( TABS

 ·  OXACATIN SYRUP

 ·  OXOPURIN CAPLETS

 ·  OXYCONTIN )כל המינונים( C.R. TABS

 ·  PAMID TABS

 ·  PAPAVERINE HCL )כל המינונים( TABS

 ·  PARAMOL CAPLETS

 ·  PARAMOL AF & SHIUL DAY & NIGHT CARE CAPLETS

 ·  PARAMOL AF DAY & NIGHT CARE CAPLETS

 ·  PARAMOL PLUS CAPLETS

 ·  PARAMOL TARGET CAPLETS

 ·  PAROTIN )כל המינונים( TABS

 ·  PARTANE )כל המינונים( TABS

 ·  PAXXET 20, 30 TABS

 ·  PEGLAX NEUTRAL SOLUBLE POWDER

 ·  PENEDIL )כל המינונים( E.R TABS

 ·  PEN-RAFA VK CAPLETS

 ·  PEN-RAFA VK FORTE POWDER FOR SYRUP & CAPLETS

 ·  PENTASA S.R )כל המינונים( TABS & GRANULES

 ·  PEPTOLITE SUSPENSION

 ·  PERCOCET )כל המינונים( TABS

 ·  PERIO CHIP

 ·  PERMIXON CAPS

 ·  PERPHENAN )כל המינונים( TABS

 ·  NERVEN DRAGEES

 ·  NEULEPTIL CAPS

 ·  NEURONTIN )כל המינונים( CAPS

 ·  NEXAVAR F.C TABS

 ·  NEXIUM )כל המינונים( TABS

 ·  NIFEDILONG )כל המינונים( TABS

 ·  NINLARO )כל המינונים( CAPS

 ·  NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY *
 ·  NOCTURNO F.C TABS

 ·  NOCTURNO L.S. (Low Strength) F.C TABS

 ·  NORDETTE TABS

 ·  NORIT TABS

 ·  NORLEVO )כל המינונים( TABS

 ·  NORLIP F.C TABS

 ·  NORMALAX POWDER

 ·  NORMALAX TO GO POWDER

 ·  NORMALOL )כל המינונים( TABS

 ·  NORMITEN )כל המינונים( TABS

 ·  NORMOPRESAN TABS

 ·  NORPROLAC )כל המינונים( TABS

 ·  NORTYLIN )כל המינונים( TABS

 ·  NORVASC )כל המינונים( TABS

 ·  NORVIR F.C TABS

 ·  NOTENSYL SYRUP & TABS

 ·  NOVITROPAN TABS 

 ·  NOVOFEM TABS 

 ·  NOVONORM )כל המינונים( TABS

 ·  NOXAFIL G.R TABS

 ·  NUEDEXTA CAPS

 ·  NUROFEN TABS

 ·  NUROFEN COLD & FLU TABS

 ·  NUROFEN FORTE TABS

 ·  NUROFEN PLUS TABS

 ·  NUROFEN QUICK )כל המינונים( TABS

 ·  NUSSIDEX TABS

 ·  NUVIGIL )כל המינונים( TABS

 ·  NYSTATIN READY MIX SOLUTION

 ·  OCSAAR )כל המינונים( TABS

 ·  OCSAAR PLUS F.C TABS

 ·  ODOMZO CAPS

 ·  OFEV SOFT CAPS

 ·  OFLODEX CAPLETS

 ·  OFLOXACIN TEVA TABS

 ·  OLANZAPINE ODT TEVA  )כל המינונים( *
 ·  NEW FORMULATION OR DISPERSIBLE TABS

 ·  OLANZAPINE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  OLYSIO CAPS

 ·  OMEPRADEX )כל המינונים( CAPLETS

 ·  OMEPRADEX - Z CAPLETS

 ·  OMNIC S.R CAPS

 ·  OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS

 ·  ONDANSETRON INOVAMED  )כל המינונים(F.C TABS 

 ·  ONGLYZA )כל המינונים( TABS

 ·  OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETS

 ·  ORACORT PASTE

 ·  ORACORT E PASTE

 ·  ORALTEN TROCHE LOZENGES

 ·  ORAMORPH ORAL SOLUTION

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.
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 ·  MODAL FORTE TABS

 ·  MODIGRAF )כל המינונים( SACHET ORAL SUSP

 ·  MONOCORD 20 & 40 TABS

 ·  MONOCORD 50 SR TABS

 ·  MONOLONG )כל המינונים( S.R. CAPS

 ·  MONONIT )כל המינונים( TABS

 ·  MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS

 ·  MOVEX TABS & SOLUTION

 ·  MOXYPEN CAPS 

 ·  MOXYPEN FORTE CAPS & SUSPENSION

 ·  MOXYVIT CAPS

 ·  MOXYVIT FORTE CAPS

 ·  MST )כל המינונים( TABS

 ·  MUCOLESS SOLUTION & TABS

 ·  MUCOLIT CAPLETS

 ·  MULTAQ TABS

 ·  MUSCOL TABS

 ·  MYCOBUTIN CAPS

 ·  MYCOPHENOLATE TEVA TABS

 ·  MYFORTIC )כל המינונים( TABS

 ·  MYLERAN TABS

 ·  NABUCO TABS

 ·  NAPROXEN SODIUM SP F.C TABS

 ·  NARAMIG TABS

 ·  NAROCIN TABS

 ·  NAVELBINE )כל המינונים( SOFT CAPS

 ·  NAXYN )כל המינונים( TABS

 ·  NEOBLOC TABS

 ·  NEOMYCIN TABS

 ·  MERCILON TABS

 ·  MESTINON DRAGEES

 ·  MESULID CAPLETS

 ·  METFORMIN RATIO TABS

 ·  METFORMIN TEVA TABS

 ·  METHADONE 5% CONCENTRATED SOL

 ·  METHERGIN TABS

 ·  METHOTREXAT EBEWE TABS

 ·  METOPIRONE CAPS

 ·  METROGYL ORAL TABS

 ·  MEZAVANT TABS

 ·  MICAL TABS

 ·  MICRODIOL TABS

 ·  MICROGYNON 30 TABS

 ·  MICROLUT TABS

 ·  MICROPIRIN )כל המינונים( E.C. CAPLETS

 ·  MIDRO TEA

 ·  MIFEGYNE TABS

 ·  MIGRALEVE TABS

 ·  MIMPARA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  MINESSE F.C. TABS

 ·  MINIRIN )כל המינונים( TABS

 ·  MINOCLIN )כל המינונים( CAPS

 ·  MINOCYCLINE )כל המינונים( CAPS

 ·  MINULET TABS

 ·  MIRO )כל המינונים( TABS

 ·  MIRTAZAPINE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  MIZOLLEN TABS

 ·  MODAL CAPS

 ·  LEVETRIM )כל המינונים( TABS

 ·  LEVITRA )כל המינונים( TABS

 ·  LEVO TABS

 ·  LEVOFLOXACIN TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  LEVOPAR PLUS )כל המינונים( CAPS

 ·  LEXIVA F.C TAS

 ·  LICARBIUM TABS

 ·  LIPANOR CAPS

 ·  LIPITOR )כל המינונים( F.C. TABS

 ·  LITORVA )כל המינונים( TABS

 ·  LIVIAL TABS

 ·  LONSURF TABS

 ·  LOPERAMIDE CAPLETS

 ·  LOPERID CAPS

 ·  LOPI-CARE TABS

 ·  LOPRESOR DIVITABS

 ·  LORASTINE TABS

 ·  LORATADIME TABS

 ·  LORATADINE TEVA TABS

 ·  LORATRIM SYRUP

 ·  LORIVAN TABS

 ·  LORMYX TABS

 ·  LOSARDEX )כל המינונים( TABS

 ·  LOSARDEX PLUS TABS

 ·  LOSARTA 12.5 ,50 TABS

 ·  LOSARTA PLUS TABS

 ·  LOSARTAN TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  LOSARTAN PLUS TABS

 ·  LOSARTAN PLUS TEVA TABS

 ·  LOSEC )כל המינונים( CAPS

 ·  LOTAN )כל המינונים( TABS

 ·  LOTAN PLUS TABS

 ·  LOZAPINE )כל המינונים( TABS

 ·  LUSTRAL )כל המינונים( TABS

 ·  LYNPARZA CAPS

 ·  LYRICA )כל המינונים( CAPS

 ·  LYRINEL )כל המינונים( C.R TABS

 ·  M.I.R )כל המינונים( TABS

 ·  MACCABIMOL CAPLETS

 ·  MACLIVAN F.C TABS

 ·  MACLIVAN )כל המינונים( ORAL SUSPENSION *
 ·  MALARONE FOR ADULTS TABS & PAEDIATRIC TABS

 ·  MARONIL 25, 75 SR DRAGEES &TABS

 ·  MAVIRET TABS

 ·  MAXIBONE )כל המינונים( TABS

 ·  MCR )כל המינונים( C.R. TABS

 ·  MEDIKINET MR )כל המינונים( MR CAPS

 ·  MEDROL TABS

 ·  MEGAXIN TABS

 ·  MEGEXIA TABS

 ·  MEKINIST )כל המינונים( F.C TAS

 ·  MELADININE 10MG TABS

 ·  MELIANE TABS

 ·  MELODIL )כל המינונים( F.C TABS

 ·  MEMANTINE TEVA TABS

 ·  MEMORIT TABS

 ·  MEMOX )כל המינונים( TABS

 ·  MERCAPTIZOL TABS

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.
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 ·  KOMBIGLYZE XR )כל המינונים( E.R TABS

 ·  KUKIDENT CREAM & TABS

 ·  LAEVOLAC SOLUTION

 ·  LAIF 600 F.C TABS

 ·  LAMICAVIR TEVA F.C TABS

 ·  LAMICTAL )כל המינונים( DISPERSIBLE / CHEWABLE TABS *
 ·  LAMICTAL )כל המינונים( TABS    

 ·  LAMISIL TABS

 ·  LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA TABS

 ·  LAMIVUDINE TEVA TABS

 ·  LAMOGINE )כל המינונים( TABS

 ·  LANOXIN PG ELIXIR

 ·  LANSOPRAZOLE TEVA )כל המינונים( CAPS

 ·  LANTON )כל המינונים( GASTRO-RESISTANT CAPS

 ·  LANVIS TABS

 ·  LAXADIN TABS

 ·  LAXIKAL FORTE TABS

 ·  LENITIN TABS

 ·  LENVIMA HARD CAPS *
 ·  LEPONEX )כל המינונים( TABS

 ·  LERCANIDIPINE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  LERCAPRESS TABS

 ·  LESCOL )כל המינונים( CAPS

 ·  LETROZOLE DEXCEL TABS

 ·  LETROZOLE TEVA TABS

 ·  LEUCOVORIN TABS

 ·  LEUKERAN F.C TABS

 ·  LEVETIRACETAM DEXCEL )כל המינונים( TABS

 ·  LEVETIRACETAM TEVA )כל המינונים( TABTS

 ·  IRESSA TABS

 ·  ISENTRESS F.C TABS

 ·  ISONIAZID 300MG TABS

 ·  ITRANOL CAPS

 ·  IXEL )כל המינונים( CAPS

 ·  JAKAVI )כל המינונים( TABS

 ·  JANUET )כל המינונים( TABS

 ·  JANUET XR )כל המינונים( E.R TABS

 ·  JANUVIA )כל המינונים( TABS

 ·  JARDIANCE )כל המינונים( F.C TABS

 ·  JARDIANCE DUO )כל המינונים( F.C TABS

 ·  JUNGBORN GRANULES & TEA BAGS

 ·  KALBETEN SUSPENSION

 ·  KALBETEN FORTE SUSPENSION & TABS

 ·  KALETRA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  KALETRA ORAL SOLUTION *
 ·  KALSINUS TABS

 ·  KALURIL TABS

 ·  KALYDECO F.C TABS

 ·  KALYDECO GRANULES *
 ·  KARIN )כל המינונים( TABS

 ·  KATADOLON PR TABS 

 ·  KAYEXALATE PWDR. FOR SUSPENSION

 ·  KEMADRIN TABS

 ·  KEPPRA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  KETOCONAZOLE HRA TABS

 ·  KISQALI TABS

 ·  KIVEXA F.C TABS

 ·  KLARIDEX CAPLETS

 ·  GALVUS TABS

 ·  GASTRO )כל המינונים( F.C. TABS

 ·  GAVISCON LIQUID PEPPERMINT SUSPENSION

 ·  GAZIM X TABS

 ·  GENDEVRA F.C TABS

 ·  GEODON )כל המינונים( CAPS

 ·  GILEX )כל המינונים( CAPS

 ·  GIOTRIF )כל המינונים( F.C TABS

 ·  GLIMEPIRIDE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  GLIVEC F.C TABS & CAPS

 ·  GLUBEN TABS

 ·  GLUCOMIN CAPLETS

 ·  GLUCOPHAGE CAPLETS

 ·  GLUCO-RITE TABS

 ·  GLUCOSE vitamed PWD 50GM

 ·  GLYCERIN vitamed LIQ 30ML

 ·  GLYXAMBI )כל המינונים( F.C TABS *
 ·  GRAMSE PIRIN 325 MG E.C TABS

 ·  GRANUPAS RESISTANT GRANULES

 ·  GYNERA TABS

 ·  HALDOL DROPS & TABS

 ·  HALOPER )כל המינונים( TABS

 ·  HARMONET TABS

 ·  HARVONI F.C TABS

 ·  HEPSERA TABS

 ·  HEXAKAPRON TABS

 ·  HISTAFED DRAGEES & SYRUP

 ·  HISTAZINE TABS

 ·  HYCAMTIN HARD CAPS

 ·  HYDRALAZINE HCL 10MG TABS

 ·  HYDRAPRES 50MG TABS

 ·  HYDROCORTISONE TABS

 ·  HYDROXYCARBAMID CAPS

 ·  HYPNODORM TABS

 ·  HYTRIN )כל המינונים( TABS

 ·  IBRANCE )כל המינונים( CAPS

 ·  IBUFEN )כל המינונים( CAPLETS

 ·  IBUPROFEN 200 mg CAPLETS

 ·  IBUPROFEN FORTE CAPLETS

 ·  ICLUSIG F.C TABS

 ·  IKACLOMIN TABS

 ·  IKACOR )כל המינונים( TABS

 ·  IKAPRESS S.R )כל המינונים( TABS

 ·  IMATINIB TEVA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  IMBRUVICA CAPS

 ·  IMITREX )כל המינונים( TABS

 ·  IMNOVID )כל המינונים( CAPS

 ·  IMODIUM CAPS

 ·  IMPAVIDO )כל המינונים( HARD CAPS

 ·  IMURAN )כל המינונים( F.C TABS

 ·  INDOVIS CAPS

 ·  INLYTA )כל המינונים( TABS

 ·  INOVELON )כל המינונים( F.C TABS

 ·  INSPRA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  INTELENCE )כל המינונים( TABS

 ·  INVEGA )כל המינונים( E.R TABS

 ·  INVIRASE CAPS & TABS 

 ·  INVOKANA )כל המינונים( TABS

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא. *מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.
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 ·  FEXOFENADINE TEVA )כל המינונים( F.C TABS 

 ·  FINASTERIDE TEVA TABS

 ·  FINGOLIMOD TEVA CAPS

 ·  FINOLIM CAPS

 ·  FIRDAPSE TABS

 ·  FLAGYL ORAL SUSPENSION

 ·  FLAME TABS

 ·  FLORET TABS

 ·  FLUANXOL TABS

 ·  FLUCANOL )כל המינונים( CAPS

 ·  FLUCONAZOLE TEVA )כל המינונים( CAPS

 ·  FLUTINE CAPS

 ·  FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS

 ·  FOLI 5 TABS

 ·  FOLIC ACID (רקח) TABS 

 ·  FOLIC ACID (סם און) TABS 

 ·  FOMINIC TABS 

 ·  FORIC PREGNANCY TABS

 ·  FOROL TABS

 ·  FORXIGA F.C TABS

 ·  FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS

 ·  FOSAVANCE TABS

 ·  FRISIUM TABS

 ·  FUCIDIN TABS

 ·  FUSID TABS

 ·  FYCOMPA )כל המינונים( F.C. TABS

 ·  GABAPENTIN INOVAMED )כל המינונים( CAPS

 ·  GABAPENTIN TEVA )כל המינונים( CAPS

 ·  GALAFOLD HARD CAPS

 ·  EUTHYROX )כל המינונים( TABS

 ·  EVIANA TABS

 ·  EVIPLERA F.C TABS

 ·  EVISTA TABS

 ·  EVITOL )כל המינונים( CAPS & TABS

 ·  EXCEDRIN CAPLETS

 ·  EXELON )כל המינונים( CAPS

 ·  EXEMASIN - VIT F.C TABS *

 ·  EXFORGE )כל המינונים( F.C TABS

 ·  EXIDOL CAPLETS

 ·  EXIMOL CARE CAPLETS

 ·  EXJADE )כל המינונים( DISPERSIBLE TABS

 ·  EXVIERA F.C TABS

 ·  EZECOR TABS

 ·  EZETROL TABS

 ·  FAMOTIDINE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  FAMPYRA TAB

 ·  FANAPT )כל המינונים( TABS 

 ·  FASIGYN TABS

 ·  FEBURIC F.C TABS 

 ·  FEMARA F.C TABS

 ·  FEMINET TABS

 ·  FEMOZOL F.C TABS

 ·  FENISTIL DROPS

 ·  FERRIFOL TABS

 ·  FERRIPEL-3 SYRUP

 ·  FERRIPROX F.C TABS

 ·  FERROCAL TABS

 ·  FERROGRAD FOLIC TABS

 ·  DIFICLIR F.C TABS

 ·  DIGOXINA KERN-PHARMA TABS

 ·  DILATAM 120 SR TABS

 ·  DILATAM 240 CD TABS

 ·  DILTIAZEM TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  DIOVAN )כל המינונים( F.C TABS

 ·  DISEPTYL SUSPENSION

 ·  DISEPTYL FORTE CAPLETS

 ·  DISOTHIAZIDE TABS

 ·  DIULO 5MG TABS

 ·  DONEPEXIL TEVA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  DONEPEZIL TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  DOPICAR TABS

 ·  DOSTINEX TABS

 ·  DOXY 10 CAPS

 ·  DOXYLIN TABS

 ·  DULOXETINE DR TEVA )כל המינונים( CAPS

 ·  DUODART CAPS

 ·  DUPHASTON F.C TABS

 ·  DUPLEX )כל המינונים( COATED TABS

 ·  EASYLAX TABS

 ·  EBIXA )כל המינונים( TABS

 ·  EDRONAX TABS

 ·  EDURANT TABS

 ·  EFEXOR XR )כל המינונים( E.R CAPS

 ·  ELATROL )כל המינונים( TABS

 ·  ELATROLET TABS

 ·  ELETRIPTAN TRIMA TABS

 ·  ELIQUIS )כל המינונים( F.C TABS

 ·  ELLA TABS

 ·  ELTROXIN )כל המינונים( TABS

 ·  EMEND )כל המינונים( CAPS

 ·  EMILIY TABS

 ·  EMTRIVIR TEVA F.C TABS *

 ·  ENALADEX )כל המינונים( TABS

 ·  ENALAPRIL )כל המינונים( TABS

 ·  ENCYPALMED DRAGEES

 ·  ENTECAVIR TEVA F.C TABS *

 ·  ENTRESTO )כל המינונים( F.C TABS

 ·  ENTUMIN TABS

 ·  EPANUTIN CAPS

 ·  EPCLUSA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  EPIVIR )כל המינונים( F.C TABS

 ·  ERDOTIN CAPS

 ·  ERIVEDGE CAPS

 ·  ERYTHRO-TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  ESBRIET HARD CAPS

 ·  ESCITALOPRAM TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  ESTELLE-35 TABS

 ·  ESTO )כל המינונים( F.C. TABS

 ·  ESTRACYT CAPS

 ·  ESTROFEM )כל המינונים(TABS

 ·  ETODOLAC ER TEVA )כל המינונים( E.R TABS

 ·  ETODOLAC TEVA TABS

 ·  ETOPAN )כל המינונים( TABS

 ·  ETOPAN XL )כל המינונים( E.R TABS

 ·  EUCARBON TABS

 ·  EUCREAS )כל המינונים( F.C. TABS

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא. *מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.
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C-DB-C

 ·  CYTOTEC TABS

 ·  DAKLINZA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  DALACIN C )כל המינונים( CAPS

 ·  DALIRESP TABS

 ·  DANOL 200 CAPS

 ·  DEKINET TABS

 ·  DENTIN SOLUTION

 ·  DEPALEPT E.C TABS & SOLUTION & TABS

 ·  DEPALEPT CHRONO S.R. TABS

 ·  DEPREXAN DRAGEES

 ·  DERALIN )כל המינונים( TABS

 ·  DESCOVY F.C TABS

 ·  DES-LORATADIM TABS

 ·  DESLORATADINE - TRIMA TABS

 ·  DESLORATADINE TEVA F.C TABS

 ·  DESMOPRESSIN TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  DETRUSITOL SR )כל המינונים( CAPS

 ·  DEXAMETHASONE )כל המינונים( TABS

 ·  DEXAMOL CAPLETS

 ·  DEXAMOL COLD DAY & NIGHT CARE CAPLETS

 ·  DEXAMOL PLUS CAPLETS 

 ·  DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT CARE CAPLETS

 ·  DEXILANT )כל המינונים( M.D CAPS

 ·  DIACEREIN TEVA CAPS

 ·  DIAMILLA 0.075MG TABS

 ·  DIANE 35 TABS

 ·  DIATRIM CAPS

 ·  DIBENYLINE CAPS

 ·  DICLECTIN TABS

 ·  CODABROL SYRUP & TABS

 ·  COD-ACAMOL TABS

 ·  COD-GUAIACOL SYRUP

 ·  CODICAL TABS

 ·  CO-DIOVAN )כל המינונים( F.C TABS

 ·  CODIVIS S.R. CAPS

 ·  COLCHICINE TABS

 ·  COLDEX CAPLETS & TABS

 ·  COLESTID POWDER

 ·  COLOTAL TABS

 ·  COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS

 ·  COMBIVIR TABS

 ·  COMPETACT F.C TABS

 ·  CONCERTA )כל המינונים( E.R TABS

 ·  CONCOR )כל המינונים( TABS

 ·  CORALAN )כל המינונים( F.C TABS

 ·  CORTIMENT P.R TABS

 ·  CORTISONE ACETATE TABS

 ·  COTELLIC F.C TABS

 ·  COUMADIN )כל המינונים( TABS

 ·  CREON )כל המינונים( CAPS

 ·  CREON MICRO GRANULES

 ·  CRESTOR )כל המינונים( TABS 

 ·  CRIXIVAN )כל המינונים( CAPS

 ·  CUPRIPEN 250MG CAPS

 ·  CURATANE )כל המינונים( CAPS

 ·  CYMBALTA )כל המינונים( G.R CAPS

 ·  CYSTADANE POWDER FOR SOLUTION

 ·  CYSTAGON )כל המינונים( HARD CAPS

 ·  BROTIZOLAM TEVA TABS

 ·  B-SIX 300 TABS

 ·  BUCCOLAM SOLUTION

 ·  BUDESON E.C. CAPS

 ·  CABOMETYX F.C TABS

 ·  CABOTRIM 0.5, 1, 2 TABS

 ·  CADEX )כל המינונים( TABS & CAPLETS

 ·  CALCILESS E.C. TABS

 ·  CANDESARTAN PLUS TEVA TABS

 ·  CANDOR )כל המינונים( TABS

 ·  CANDOR PLUS TABS

 ·  CAPECITABINE INOVAMED )כל המינונים( F.C TABS

 ·  CAPECITABINE TARO )כל המינונים( F.C TABS

 ·  CAPECITABINE TEVA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  CAPRELSA )כל המינונים( TABS

 ·  CARBAGLU TAB

 ·  CARDILOC )כל המינונים( TABS

 ·  CARDIOPIRIN TABS

 ·  CARDOXIN FORTE TABS

 ·  CARTIA E.C. TABS

 ·  CARVEDEXXON )כל המינונים( TABS

 ·  CARVEDILOL TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  CASODEX )כל המינונים( TABS

 ·  CATAFLAM TABS

 ·  CEFOVIT CAPS

 ·  CEFOVIT FORTE CAPS

 ·  CELCOX )כל המינונים( CAPS

 ·  CELEBRA )כל המינונים( CAPS

 ·  CELLCEPT )כל המינונים( CAPS & TABS

 ·  CEMIDIN 400 CAPLETS

 ·  CERAZETTE TABS 

 ·  CERDELGA HARD CAPS

 ·  CEREBONIN 120 MG F.C TABS

 ·  CERTICAN )כל המינונים( TABS

 ·  CERTICAN DISPERSIBLE TABS

 ·  CHAMPIX )כל המינונים( TABS 

 ·  CHOLBAM )כל המינונים( HARD CAPS

 ·  CIALIS )כל המינונים( F.C TABS

 ·  CILARIL )כל המינונים( TABS

 ·  CILARIL PLUS TABS 

 ·  CILAZAPRIL PLUS TEVA TABS

 ·  CILAZAPRIL TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  CIMIDONA TABS

 ·  CINACALCET TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  CINACALCET-TRIMA )כל המינונים( TABS

 ·  CIPRALEX )כל המינונים( F.C TABS

 ·  CIPRAMIL )כל המינונים( TABS

 ·  CIPRODEX )כל המינונים( TABS & CAPLETS

 ·  CIPROFLOXACIN TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  CIRCADIN P. R TABS

 ·  CITALOPRAM TEVA SCORED TABS

 ·  CLARINASE REPETABS TABS

 ·  CLARITHROMYCIN TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  CLONEX )כל המינונים( TABS 

 ·  CLONNIRIT TABS

 ·  CLOOD TABS

 ·  CLOPIDOGREL TEVA TABS

 ·  CLOPIXOL TABS & ORAL DROPS
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ABC: רשימת תרופות כשרות לפסח לפי סדר A-B

 ·  ABILIFY )כל המינונים( TABS

 ·  ABIRATERONE TEVA TABS

 ·  ABITREN 100 S.R TABS

 ·  ABROL TABS

 ·  ACAMOL CAPLETS & TABS

 ·  ACAMOL FOCUS CAPLETS

 ·  ACAMOL NIGHT CAPLETS

 ·  ACAMOL TO-GO CAPLETS

 ·  ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETS

 ·  ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETS

 ·  ACAMOLI FRUIT FLAVOUR 125MG SYRUP 

 ·  ACAMOLI FORTE TUTTI-FRUTTI FLAVOUR 250MG SYRUP

 ·  ACERIL )כל המינונים( TABS 

 ·  ACETOSAL TABS 

 ·  ACROSE )כל המינונים( TABS

 ·  ACTIQ )כל המינונים( ORAL TRANSMUCPSAL LOZENG

 ·  ACTIVELLE F.C TABS

 ·  ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABS

 ·  ACTOS )כל המינונים( TABS 

 ·  ACYCLO-V )כל המינונים( TABS

 ·  ADCIRCA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  ADEMPAS )כל המינונים( F.C TABS

 ·  ADEX CAPLETS

 ·  ADEX FORTE CAPLETS

 ·  ADIZEM CD )כל המינונים( C.R CAPS

 ·  ADOLAN LIQ

 ·  ADVAGRAF )כל המינונים( P.R CAPS

 ·  AERIUS TABS

 ·  AFINITOR )כל המינונים( TABS

 ·  AGIOLAX GRANULES

 ·  AHISTON TABS

 ·  AKYNZEO CAPS

 ·  ALDACTONE TABS

 ·  ALECENSA CAPS

 ·  ALENDRONATE - TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  ALFU-KAL XL TABS

 ·  ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABS

 ·  ALKASOLVE E.C TABS

 ·  ALKERAN TABS

 ·  ALLERGYX TABS

 ·  ALLORIL )כל המינונים( TABS

 ·  ALPRALID )כל המינונים( TABS

 ·  ALUNBRIG TABS

 ·  AMANTADINE LEVEL 100MG CAPS

 ·  AMARYL )כל המינונים( TABS

 ·  AMBIEN CR )כל המינונים( TABS

 ·  AMIODACORE TABS

 ·  AMLODIPINE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  AMLOW )כל המינונים( TABS

 ·  AMOXICLAV-TEVA PWD FOR SUSPENTION *
 ·  AMOXICLAV-TEVA 875 TABS 

 ·  ANAFRANIL TABS

 ·  ANAFRANIL SR TABS

 ·  ANAGRID 0.5 CAPS

 ·  ANASTROL TABS

 ·  ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABS

 ·  ANASTROZOLE TEVA TABS

 ·  ANDROCUR )כל המינונים( TABS

 ·  AVODART SOFT CAPS

 ·  AZENIL CAPS

 ·  BABY GUM ORAL GEL

 ·  BABYZIM DROPS

 ·  BACLOSAL )כל המינונים( TABS

 ·  BARACLUDE )כל המינונים( F.C TABS

 ·  BEKUNIS DRAGEE

 ·  BELARA TABS

 ·  BELVIQ 10 MG F.C TABS

 ·  BENAZEPRIL TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  BETAHISTINE TEVA TABS

 ·  BETISTINE TABS

 ·  BETMIGA )כל המינונים( P.R TABS

 ·  BETNESOL TABS

 ·  BEZAFIBRATE S.R. TABS

 ·  BICALUTAMIDE TEVA )כל המינונים( TABS

 ·  BILAXTEN TABS

 ·  BIODROXIL CAPS

 ·  BISOPROLOL FUMARATE INOVAMED )כל המינונים( F.C TABS

 ·  BITNIX TABS

 ·  BONDORMIN TABS

 ·  BONEFOS TABS

 ·  BONSERIN TABS

 ·  BOSENTAN TEVA F.C TABS

 ·  BOSULIF )כל המינונים( F.C TABS

 ·  BREXIN SCORED TABS

 ·  BRINTELLIX )כל המינונים( F.C TABS *

 ·  BRIVIACT ORAL SOL & F.C TABS *

 ·  BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA TABS

 ·  ANDROXON TESTOCAPS

 ·  ANGELIQ F.C TABS

 ·  ARAVA )כל המינונים( TABS

 ·  ARCOXIA )כל המינונים( TABS

 ·  ARESTIN SUBGINGIVAL PWD

 ·  ARICEPT )כל המינונים( TABS

 ·  ARIMIDEX TABS

 ·  ARIPLY )כל המינונים( TABS

 ·  ARMONIA SOFT CAPS

 ·  ARTHROTEC )כל המינונים( TABS

 ·  ARTOFEN )כל המינונים( TABS

 ·  ASACOL )כל המינונים( TABS

 ·  ASENTA )כל המינונים( F.C TABS

 ·  ASPIRIN 500 TABS

 ·  ASPIRIN CARDIO TABS

 ·  ASSIVAL )כל המינונים( TABS

 ·  ATACAND )כל המינונים( TABS

 ·  ATACAND PLUS TABS

 ·  ATOMIC 25 TABS

 ·  ATORVASTATIN TEVA )כל המינונים( F.C.TABS

 ·  ATOZET )כל המינונים( F.C TABS

 ·  ATRIPLA F.C TABS

 ·  ATTENT TABS

 ·  ATZIRUT X TABS

 ·  AUBAGIO TAB 

 ·  AUGMENTIN )כל המינונים( TABS

 ·  AUGMENTIN BID 875MG TABS

 ·  AUGMENTIN ES POWDER FOR SUSPENTION * 

 ·  AVILAC SYRUP

*מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא. *מותר בטיפול חיוני בהוראת רופא.
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תחליפי חלב, מזון לתינוקות ומזון ייעודי
גם השנה המשכנו בשיתוף פעולה עם ספקי תחליפי חלב, מזון לתינוקות ומזון רפואי 
לקבל מידע מפורט. כמו"כ נערכו בדיקות ובירורים מול פוסקי הלכה וגורמים מקצועיים 
ועל סמך אלו נערכה הרשימה דלהלן. פריט שאינו מופיע ברשימה והחולה זקוק לו 
בהוראת רופא, יש לקחתו משום פיקוח נפש  )יש לייחד לו כלים מיוחדים(. במוצרים 

המיועדים לאוכלי קטניות – המקפידים לא לאכול קטניות ישתמשו בכלים מיוחדים.

פרווה חלב נוכרי חלב ישראל קטניותשם פריט בעברית שם פריט באנגלית 
מוצרי מטרנה השונים המסומנים כ"כשר לפסח" - )ייצור מיוחד לפסח(, מכילים קטניות:

MATERNA MEHADRIN
STAGE 1, 2, 3

מטרנה מהדרין –
שלב 1, 2, 3

חלב ישראל  מכיל קטניות

MATERNA MEHADRINחלב ישראל  מכיל קטניותמטרנה מהדרין
MATERNA MEHADRIN SPECIALחלב ישראל  מכיל קטניותמטרנה מהדרין ספיישל
MATERNA MEHADRIN
TOGO 1, 2, 3

מארז מטרנה מהדרין
TOGO שלב 1, 2, 3

חלב ישראל  מכיל קטניות

 MATERNA "GAM VEGAM" -
 FOLLOW ON FORMULA
 WITH VANILA INFANT CEREAL

גם וגם וניל: דייסה גם
בטעם וניל

וגם תחליף חלב לתינוקות

חלב ישראל  מכיל קטניות

MATERNA HALAVI
STAGE 1, 2, 3

מטרנה חלבי
שלב 1, 2, 3

 חלב נוכרי מכיל קטניות

MATERNA EXTRA CARE
TOGO 1, 2, 3

מטרנה אקסטרה קר
TOGO שלב 1, 2, 3

 חלב נוכרי מכיל קטניות

MATERNA EXTRA CARE 1, 2, 33 ,2 ,1 חלב נוכרי מכיל קטניותמטרנה אקסטרה קר שלב 
MATERNA SOYפרווהמכיל קטניותמטרנה צמחית
MATERNA SOY BASED
INFANT FORMULA
FROM 0 TO 12 MONTHS 

מטרנה צמחית
מגיל לידה עד גיל שנה

פרווהמכיל קטניות

 MATERNA SOY BASED
FOLLOW ON FORMULA
FROM 1 YEAR AND UP

מטרנה צמחית
מגיל שנה ואילך

פרווהמכיל קטניות

 MATERNA CORNFLOUR
INFANT CEREIAL 

פרווהמכיל קטניותדייסת קורנפלור

MATERNA VANILA
INFANT CEREAL  

פרווהמכיל קטניותדייסת וניל

 MATERNA RICE
INFANT CEREAL

פרווהמכיל קטניותדייסת אורז

 MATERNA APPLESAUCE KPSV
12X190GR IL

מטרנה מחית תפוח עץ כל״פ
שלב 1, 2, 3 

פרווהמכיל קטניות

MATERNA READY TO USEחלב ישראל  מכיל קטניותמטרנה מארז מוכן לשימוש

 MATERNA READY TO
USE ISRAEL MILK 

מטרנה נוזלית, מוכנה להאכלה – חלב 
NWL0 21-2 ,ישראל

חלב ישראל  מכיל קטניות

MATERNA PAGIM PHF
READY TO USE 

מטרנה פגים PHF מוכנה להאכלה,
DSHLO 24-2

מכיל קטניות

HUMAN MILK
FORTIFAIER Pre NAN

תוסף להעשרת חלב אם
לפגים

 חלב נוכרימכיל קטניות
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פרווה חלב נוכרי חלב ישראל קטניותשם פריט בעברית שם פריט באנגלית 

 K מוצרי נוטרילון השונים המסומנים בתווית -"כשר לפסח קטניות, חלבי לאוכלי חלב נוכרי בהשגחת משולש
ובאישור הרבנות הראשית:

NUTRILON AR  AR חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון 

NUTRILON HA HA חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון 

NUTRILON COMFORT חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון קומפורט 

NUTRILON LACTOSE FREE חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון ללא לקטוז 

NUTRILON PAGIM חלב נוכרימכיל קטניותנוטרילון פגים 
NUTRILON PEPTI JUNIOR חלב נוכרי מכיל קטניותנוטרילון פפטי ג'וניור 
 NUTRILON PEPTI ALLERGY
STAGE 1, 2

נוטרילון פפטי
1 שלב 2,

 חלב נוכרי מכיל קטניות

 NUTRILON 1 (0-6 MOUNTH) -
INFANT FORMULA

נוטרילון - שלב 1
)0-6 חודשים(

 חלב נוכרי מכיל קטניות

 NUTRILON 1 (6-12)  MOUNTH) -
INFANT FORMULA

נוטרילון - שלב 2
)6-12 חודשים(

 חלב נוכרי מכיל קטניות

 NUTRILON 1 (12 +)  MOUNTH) -
INFANT FORMULA

נוטרילון - שלב 2
)12 + חודשים(

 חלב נוכרי מכיל קטניות

מוצרי סימילאק המותרים לשימוש בפסח מכילים קטניות:
  SIMILAC HUMAN MILK
FORTIFIER (HMF)

סימילאק מעשיר
חלב אם

 חלב נוכרימכיל קטניות

SIMILAC ALIMENTUM.סימילאק אלימנטום. אינו מכיל חמץ ומכיל קטניות
המוצר אינו כשר לכל השנה ומותר לשימוש בהוראת רופא מחשש לפיקוח נפש.

SIMILAC ADVANCE PLUS 1 RTFחלב נוכרי מכיל קטניותסימילאק אדבנס פלוס 1 מוכן להזנה 
 SIMILAC ADVANCE PLUS
STAGE 1,2,3

סימילאק אדבנס פלוס
שלב 3, 2, 1

 חלב נוכרי מכיל קטניות

SIMILAC COMFORTחלב נוכרי מכיל קטניותסימילאק קומפורט 
SIMILAC  ISOMIL TAFפרווהמכיל קטניותסימילאק איזומיל ַטף

 SIMILAC ISOMILפרווהמכיל קטניותסימילאק איזומיל

SIMILAC LAMEHADRIN
STAGE 1,2,3

סימילאק למהדרין
שלב 3, 2, 1

חלב ישראל מכיל קטניות

SIMILAC NEOSUREחלב נוכרימכיל קטניותסימילאק נאושור 

 SIMILAC PM 60/40PM 60/40 חלב נוכרי מכיל קטניותסימילאק 

 SIMILAC SPECIAL CAREחלב נוכרי מכיל קטניותסימילאק סּפיישל קאר 

 SIMILAC SPIT-UP RELIEFSPIT-UP RELIEF חלב נוכרי מכיל קטניותסימילאק 

SIMILAC TOP STAGE 1, 2, 31 ,2 ,3 חלב נוכרי מכיל קטניותסימילאק טופ שלב 

מוצרי אנפמיל - נוטרמיגן - פרג'סטימיל- המותרים לשימוש בפסח בהוראת רופא, חלבי לאוכלי אבקת חלב 
נוכרי, מכילים קטניות:

ENFAMIL A.R LIPIL 1, 22 ,1 ליפיל A.R חלב נוכרימכיל קטניותאְנַפִמיל 

NUTRAMIGEN LGG LIPIL 1, 22 ,1 ליפיל LGG חלב נוכרימכיל קטניותנּוְטַרִמיֶגן 

PREGESTIMIL LIPILחלב נוכרימכיל קטניותּפֶרג'ְסִטיִמיל ליפיל 

פרווה חלב נוכרי חלב ישראל קטניותשם פריט בעברית שם פריט באנגלית 

מזון ייעודי המותר לשימוש בפסח מכילים קטניות

ABOUND ORANGEפרווהמכיל קטניותְאבואנד תפוז

ALITRAQ חלב נוכרימכיל קטניותאליטרק 

EASY FIBERחלב נוכרימכיל קטניותאיזי פייבר 

EASY MEAL K22חלב נוכרימכיל קטניותאיזי מיל ק 

 ENSURE COMPACT VANILLA חלב נוכרימכיל קטניותאְנשור קומפקט וניל 

ENSURE PLUS ADVANCEחלב נוכרימכיל קטניותאנשור פלוס אדוונס 

ENSURE PLUS, FLAVORS: 
COFFEE & CHOCOLATE & 
VANILLA

אנשור פלוס בטעם: שוקולד,
קפה ווניל 

 חלב נוכרימכיל קטניות

INFATRINIבהוראת רופא מותר לשימוש בפסח.אינפטריני

GLUCERNA PLUSחלב נוכרימכיל קטניותגלוצרנה פלוס 
 JEVITYחלב נוכרימכיל קטניותג'ביטי 
JEVITY PLUSחלב נוכרימכיל קטניותג'ביטי פלוס 
KETOCALבהוראת רופא מותר לשימוש בפסח.קטוקל

MCT OILבהוראת רופא מותר לשימוש בפסח.אם סי טי אויל

MODULEN IBDIBD. בהוראת רופא מותר לשימוש בפסח.מודולן

MONOGENבהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה מונוגן
מותר לשימוש בפסח.

NEOCATE ADVANCEבהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה נאוקט אדבנס
מותר לשימוש בפסח.

NEOCATE LCPLCP בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה נאוקט
מותר לשימוש בפסח.

NEPRO HPHP חלב נוכרימכיל קטניותנפרו 
NEPRO LPLP חלב נוכרימכיל קטניותנפרו 
NUTREN 2.02 בהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה נוטרן

מותר לשימוש בפסח.

NUTREN JUNIORבהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה נוטרן ג'וניור
מותר לשימוש בפסח.

OSMOLITE HNHN חלב נוכרימכיל קטניותאוְסמולייט 

 PEDIASURE COMPLETE
VANILLA&CHOCOLATE

 חלב נוכרימכיל קטניותפדיאשור קומפליט - וניל & שוקולד

 PEDIASURE RPB
VANILLA&CHOCOLATE

 חלב נוכרימכיל קטניותפדיאשור RPB - וניל & שוקולד
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ויטמינים, מינרלים ותוספי תזונה
פרווה חלב נוכרי חלב ישראל קטניותשם פריט בעברית שם פריט באנגלית 

מזון ייעודי המותר לשימוש בפסח מכילים קטניות

PEPTAMEN  PREBIOבהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה פפטמן פרביו
מותר לשימוש בפסח.

PEPTAMEN  AFAF בהוראת רופא מותר לשימוש בפסח.פפטמן

PEPTAMEN  JUNIORבהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה פפטמן ג'וניור
מותר לשימוש בפסח.

PERATIVEחלב נוכרימכיל קטניותּפרטיב 

  PULMOCAREחלב נוכרימכיל קטניותפולמוקאר 

PURAMINOבהוראת רופא ובהתייעצות עם רב פוסק הלכה פוראמינו
מותר לשימוש בפסח.

RENASTARTבהוראת רופא מותר לשימוש בפסח.רנסטרט

THICK & EASYבהוראת רופא מותר לשימוש בפסח.תיק אנד איזי

 VITAL 1.5 KCALחלב נוכרימכיל קטניותויטל 1.5 קק"ל 
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יצוין ויובהר שרשימה זו מתייחסת אך ורק לעניין חשש חמץ במרכיבי הפריטים, 
אין בידנו המידע לגבי חששות חמץ בתהליך הייצור. למען הסר ספק, נבהיר 

שאין בכך להעיד על כשרות לכל ימות השנה.
להלן רשימת ויטמינים, מינרלים ותוספי תזונה המיועדים לאלה הזקוקים להם 

לצורך רפואי ובוודאי בהוראת רופא ושנבדקה ע"י מומחי מחלקת דת וכשרות של 
שרות בריאות כללית ממוין לפי שם מותג / יצרן / ספק.

ויטמינים, מינרלים ותוספי תזונה

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות.

הערותצורת הגשהמותג/יצרן/ספקשם פריט באנגליתשם פריט בעברית

 כמוסות קשות  אלטמן בריאות   ZINC PICOLINATE  אבץ פיקולינט 

 לאוכלי קטניות   כמוסות צמחיות   אלטמן בריאות   OMEGA 3 9 MOUNTH  אומגה 3 - תשעה חודשים 

 משקה  אלטמן בריאות   ALOE VERA  אלוורה 

 כמוסות צמחיות   ALSEPA KOSHER  אלספה כשר 

 כמוסות צמחיות   אלטמן בריאות   ALPHA LIPOIC ACID  אלפא ליפואית חומצה  

 טבליות   אלטמן בריאות   MSM RELIEF  אם אס אם ריליף 

 טבליות   אלטמן בריאות   BOSIL  ביוסיל 

 כמוסות צמחיות   אלטמן בריאות   SOFT IRON  ברזל רך 

 כמוסות צמחיות   אלטמן בריאות   D MANNOSE  די מאנוז 

 טבליות   אלטמן בריאות   FOLIC ACID 400  חומצה פולית 400 

C3 כורכום  TURMERIC C3   טבליות   אלטמן בריאות 

 כמוסות צמחיות   אלטמן בריאות   CHROM PICOLINATE  כרום פיקולינט 

 כמוסות קשות  אלטמן בריאות   MAGNESIUM - UP  מגנזיום אפ 

 D3 סידן ציטראט + ויטמין  CALCIUM CITRATE & VITAMIN D3   טבליות   אלטמן בריאות 

 אבקה  אלטמן בריאות   SPIROLINA  ספירולינה  

 כמוסות קשות  אלטמן בריאות   PYCNOGENOL  פיקנוגנול 

 אבקה  אלטמן בריאות   MATCHA TEA  תה מאצ'ה 

 כמוסות   דרך חיים   ALOE   אלווה  

 טבליות   דרך חיים   VITA CAL 600 MG  ויטה קל 600 מ"ג 

 טבליות   דרך חיים   VITA CAL + D + MINERALS   ויטה קל +D+ מינרלים 

 לאוכלי קטניות  טבליות   דרך חיים   VITAMIN B12 SUBLINGUAL + FOLIC ACID  ויטמין B12 + חומצה פולית   

 טבליות   דרך חיים   VITAMIN C 500 + ROSE HIPS  ויטמין סי 500 מ"ג בתוספת פקעות ורדים 

 טבליות   דרך חיים   VITAMIN C 1000 + ROSE HIPS  ויטמין סי 1000 מ"ג בתוספת פקעות ורדים 

 טבליות   דרך חיים   VITAMIN C 500 MG  ויטמין סי 500 מ"ג  
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הערותצורת הגשהמותג/יצרן/ספקשם פריט באנגליתשם פריט בעברית

טיפות  דרך חיים   VITAMIN D 400 IU   ויטמין די 400 יחב"ל  

טבליות דרך חיים   FOLIC ACID 400 MCG  חומצה פולית 400 מק"ג 

טבליות  דרך חיים   MAGNESIUM 500 MG  מגנזיום 500 מ"ג 

טבליות  דרך חיים   MULTI 9  מולטי 9 

טבליות  דרך חיים   MULTI GOLD (NEW)  מולטי גולד חדש 

 D קלציום ציטראט + ויטמין  CALCIUM CITRATE + VITAMIN D   טבליות  דרך חיים

טבליות  דרך חיים   CALCIUM MAGNEZ.+ ZINC  קלציום מגנזיום + אבץ 

קפליות  דרך חיים   FLASH FIGHTER  תמציות צמחים  

כמוסות  דרך חיים   HIGH CONC.FRUIT & PLANTBLEND DH  תערובת צמחים ופירות בריכוז גבוה 

טיפות  ד"ר פישר   VITAMIDYNE D 400 IU  ויטמידין 400 יחב"ל 

טיפות  ד"ר פישר   VITAMIDYNE BABY 200 IU  ויטמידין ּבייּבי 200 יחב"ל 

 D3 ביבי  BABY D3 200 IU  טיפות  ויטאמד

 D טיפטיּפות ויטמין  TIPTIPOT VITAMIN D  טיפות  כצט

טבליות  כצט  FOLIC 400 (כצט)  פוליק 400  

קפליות לייף  GINSENG COMPLEX   גינסנג קומפלקס 

קפליות לייף  GINKGO BILOBA   גינקו בילובה 

טבליות  לייף  FOLIC ACID 400 MCG  חומצה פולית 400 מק"ג 

קפליות  לייף  GARLIC  שום 

נוזל  לפידות   SPATONE SOL   ספטון נוזל 

כמוסות  לפידות  CO-BIOTIC  קו-ביוטיק 

טיפות  מדיקיור  D-VIT 200 & 400  די-ויּט 200 & 400 

 לאוכלי קטניות  טבליות  מדיקיור  D-VIT 400 IU & 1000 IU  די-ויּט 400 & 1000 יחב"ל 

כמוסות  מדיקיור  MAGNEZOOM  מגנזום 

 לאוכלי קטניות  קפליות  מדיקיור  NEUROBETIC  נאורוּבטיק 

טבליות  מולטיקר  MC-FOLIC ACID 400 MG  חומצה פולית 400 מק"ג 

 לאוכלי קטניות  קפליות  מולטיקר  MC-CALCIUM 600 wMG  קלציום 600 מ"ג  

טבליות  מכבי קאר  FOLIC ACID 400 MCG  חומצה פולית 400 מק"ג 

קפליות מכבי קאר  CALCIUM CARBONATE 600 MG  סידן קרבונט 600 מ"ג 

קפליות  נטורל טאצ'  MEN'S FORMULA  פורמולה לגבר 

טבליותסולגאר ,ארה"בZINC PICOLINATE אבץ פיקלינאט

כמוסותסולגאר ,ארה"בALOE VERA אלוורה

כמוסות סולגאר ,ארה"בGENTLE IRON ברזל עדין

הערותצורת הגשהמותג/יצרן/ספקשם פריט באנגליתשם פריט בעברית

טבליותסולגאר ,ארה"בMAGNESIUM CITRATE מגנזיום ציטראט

לאוכלי קטניות  כמוסות רכות  סופהרב  OMEGA 3  אומגה 3 כשר למהדרין 

טבליות  סופהרב  ALPHA LIPOIC  אלפה ליפואית  

כמוסות  סופהרב  SPIROLINA ALGA   אצת ספירולינה 

 LR 25 ביו   BIO 25 LR  כמוסות  סופהרב

כמוסות  סופהרב  BIOTIC  ביוטיק  

לאוכלי קטניות  טבליות  סופהרב  TRUMERIC WITH PIPERINE   כורכום + פיפרין  

טבליות  סנסיטבע  MAGNESIUM PLUS   מגנזיום פלוס 

כמוסות פלוריש OXIMAG   אוקסי מג 

טבליות פלוריש   B-NEUROL   בי נאורול 

טבליות פלוריש   B-CARD 30 TAB FLORIS  בי קארד

טבליות פלוריש   VITAMIN D 1000       ויטמין די 1000 

טבליות פלוריש   VITAMIN C 600 ESTEROLS   ויטמין סי 600 אסטרולס 

טבליות פלוריש   VITAMIN C 1200 ESTEROLS   ויטמין סי 1200 אסטרולס 

טבליות פלוריש   VITAMIN C 500 BASIC   ויטמין סי בייסיק 500 מ"ג 

לאוכלי קטניות  טבליות פלוריש   B-FOLIC 30 TAB FLORIS  חומצה פולית

טבליות פלוריש   SAMBUFLOR   סמבופלור 

כמוסות פלוריש   CARBOFLOR  קרבופלור 

לאוכלי קטניותגרנולותפרוטינהMAGNESIUM DIASPORAL מגנזיום דיאספורל

לאוכלי קטניותטבליות מציצהפרוטינהMAGNESIUM DIASPORAL מגנזיום דיאספורל
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רשימת תוספי תזונה באישור הבד"צ העדה החרדית ירושלים, 
הכשרים לימות השנה ואין עליהם חשש חמץ.

תצורהשם המוצרשם מותג
FITNESS-R-US123 כמוסותליקוריץ

SHS INTL.MCT שמןשמן
Visage)3 שמן מרווה מרושתת )אומגה

שמןאומגה Algae DHA Oil - 3 אומגה מור
Organi Tal אורגני טלUP / קפסולותסטיבי אפ
Organi Tal אבקהסטיביה ירוקה טהורהאורגני טל

משקהאיזי דרינקאיזיליין
אבקהאיזי טיקינר Easythicknerאיזיליין
אבקהבייבי קלוריאיזיליין

 Algae Mor אבקהספירולינהאלג'מור

B & D אבקהסוכר ענבים )דקסטרוזה(בי & די

טבליותגלוקוזמין פלוס ביו ויט

טיפות/כדוריםאלרגין-לאלרגיה אביבית )הומאופתיה(בית מרקחת רינה פארם

טיפותגזירין בייבי-גזים לתינוקות )הומאופתיה(בית מרקחת רינה פארם

טיפותדנטירין בייבי-כאבי שיניים )הומאופתיה(בית מרקחת רינה פארם

טיפות/כדוריםמוצרים שונים לבעיות נשיםבית מרקחת רינה פארם

טיפות/כדוריםאוטירין-דלקת ונוזלים באוזניים )הומאופתיה(בית מרקחת רינה פארם

טיפות/כדוריםאנורין-הרטבת לילה )הומאופתיה(בית מרקחת רינה פארם

נוזל+כדוריםטיפול ליבלותבית מרקחת רינה פארם

נוזל+כדוריםטיפול לפסוריאזיסבית מרקחת רינה פארם

טיפות/כדוריםמוצרים שונים לבעיות גבריםבית מרקחת רינה פארם

Gold Nature - גולד נייצ'ר )Konjac - כמוסותהסיב היפני )קונג'אק

סיביםסיבית תזונתייםגולדן הארט אפ.אם.סי.גי'
משחהALMALIP BALMד"ר פישר

כמוסותג'ימנמהדר' גרין

כמוסותגדילןדר' גרין

כמוסותגרין באלאנסדר' גרין

כמוסותגרין לקסדר' גרין

כמוסותויטמין Cדר' גרין

כמוסותולריאןדר' גרין

כמוסותחומציות וויטמין Cדר' גרין

כמוסותכורכמין קרדר' גרין

כמוסותמגנזיום אוקסיד 520דר' גרין

כמוסותמגנזיום פלוסדר' גרין

תצורהשם המוצרשם מותג

כמוסותמורינגהדר' גרין

כמוסותמסטיק תימנידר' גרין

כמוסותסידן פלוסדר' גרין

כמוסותפסיפלורהדר' גרין

כמוסותשורש כורכוםדר' גרין

נוזלשמן זרעי המפדר' גרין

טיפותויטמידיןדר' פישר

כמוסות303הוס טבע

כמוסות316הוס טבע

כמוסות317הוס טבע

טבליות304-315הוס טבע

טיפות צמחיםאכינצאההוס טבע

טיפות צמחיםאכינצאה + פרופוליסהוס טבע

טיפות צמחיםאספסתהוס טבע

טיפות צמחיםבבונגהוס טבע

טיפות צמחיםג'ינסינגהוס טבע

טיפות צמחיםולריאןהוס טבע

טיפות צמחיםילקוט הרועיםהוס טבע

טיפות צמחיםלואיזההוס טבע

טיפות צמחיםמס' 4,10,12,15,22,23,25,26,32,35,109הוס טבע

טיפותמס' 1-50 הוס טבע

טיפותמס' 101-114 הוס טבע

טבליותמס' 301-302הוס טבע

כמוסותמס' 303,307,316,317הוס טבע

סירופמס' 51-70הוס טבע

טיפות/קפסולותמסטיק תימני הוס טבע

טיפות/קפסולותנורמה בלוט הוס טבע

טיפות/קפסולותסימפונוס 2000 הוס טבע

טיפות/קפסולותסימפונוס 5000 הוס טבע

סירופסימפונוס 5000 הוס טבע

סירופסימפונות 2000הוס טבע

טיפות צמחיםסרפדהוס טבע

טיפות צמחיםעלי זיתהוס טבע

קפסולותעצירון הוס טבע

טיפות צמחיםפטלהוס טבע

טיפות צמחיםפסיפלורההוס טבע

טיפות צמחיםפרופוליסהוס טבע
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טיפותרב קשב הוס טבע

קפסולותרב קשב הוס טבע

טיפות צמחיםרוזמריןהוס טבע

טיפות/קפסולותשום פרסיהוס טבע

טיפות/קפסולותשפע מילק הוס טבע

קפסולותאונה דה גטו 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותאטריפלקס 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותאטריפלקס פלוס 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותאכינצאה 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותאלוי 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותאספסת 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותארטישוק וגיקפס 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותגדילן מצוי 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותגואר גאם 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותגוארנה 60 כמוסות Guaranaהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותגימנמה פורטה 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותגינסינג סיבירי 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותגינסניג קוריאני 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותגינקו בילובה 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותגינקו בילובה פורטה 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותגפן אדומה 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותדינמיק 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותדליות 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותדקל ננסי וגיקפס פורטההרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותדרדר 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותהרבה און 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותהרבה לקס 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותהרפגו 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותווינטר פורמולה 60- יח` כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותולריאן 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותזנגביל 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותחילבה 3 אריזות כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותטיון דביק 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותכורכום 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותלאפאשו 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותמאקה 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

תצורהשם המוצרשם מותג

קפסולותמסטיק תימני פלוס 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותמרגוע 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותמשביעון 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותניו דיאט זוגהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותספירולינה 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותסרפד 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותעוזרר 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותעלי זית שלישיות וגיקפסהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותעלי תאנה 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותפטרוזליה 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותפסיליום 200 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותפסיפלורה )שעונית( 100הרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותפפאיה 100 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותפרוסטו ויט 90 וגיקפסהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותפרחי צבר 100הרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותפרחי צבר+אבץ שלישיותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותפרסקל 90 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותשן ארי 100 כמוסות הרבה ויט (הרבה סנטר)

קפסולותתערובת עוזרר 60 כמוסותהרבה ויט (הרבה סנטר)

שקיקיםאיזוניתהתה של שרה

שקיקיםויטליתיהתה של שרה

שקיקיםטיהורית התה של שרה

שקיקיםעיכוליתהתה של שרה

שקיקיםצינוניתהתה של שרה

שקיקיםרזי הבריאותהתה של שרה

שקיקיםרזי המעייןהתה של שרה
כמוסותגסטרו קרמינטיבזילי

נוזל / כמוסותמוצרי חותם טבע - נוזלייםחותם טבע

כמוסותרטלקס פלוס Retalex Plusחזרה לטבע - אור הקסם

אבקה בצנצנת פלסטיק אבקת חרוביםטבע מהדרין
שקופה

ממרח בצנצנת זכוכיתחמאת אגוזי ברזילטבע מהדרין

ממרח בצנצנת זכוכיתחמאת אגוזי לוזטבע מהדרין

ממרח בצנצנת זכוכיתחמאת אגוזי מלךטבע מהדרין

ממרח בצנצנת זכוכיתחמאת אגוזי קשיוטבע מהדרין

ממרח בצנצנת זכוכיתחמאת שומשום מלא נבוטטבע מהדרין

ממרח בצנצנתחמאת שקדים - שקדימוןטבע מהדרין
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אבקה בצנצנת פלסטיק כח לכל - תערובת מיני אגוזים וזרעוניםטבע מהדרין
שקופה

ארוז בשקית נוחותפשתן טחוןטבע מהדרין
רב פעמית

ארוז בשקית נוחותשומשום מלא טחוןטבע מהדרין
רב פעמית

שמן בכבישה קרהשמן מרווה )צי'ה( טבעי - אומגה 3טבע מהדרין

שמן בבקבוק שחורשמן פשתןטבע מהדרין
אטום לאור

.T.Y נוזל / כמוסותתרסיס צרילילטי ויי

.T.Y תרסיסתרסיס רענןטי ויי

טיפות0 - חיסוניתטיפות הרב מירושלים

טיפות1 - אוזקלטיפות הרב מירושלים

טיפות2 - קל-גוןטיפות הרב מירושלים

טיפות3 - אלרגוןטיפות הרב מירושלים

טיפות4 - ברונכוטאסטיפות הרב מירושלים

טיפות5 - פעקטיבטיפות הרב מירושלים

טיפות5 - פעקטוליןטיפות הרב מירושלים

טיפות6 - גזליןטיפות הרב מירושלים

טיפות6 - ואמיטילטיפות הרב מירושלים

טיפות7 - נזליןטיפות הרב מירושלים

טיפות8 - רוגליןטיפות הרב מירושלים

טיפות8 - רוגלין +טיפות הרב מירושלים

טיפות9 - שליטובטיפות הרב מירושלים

טיפות9 - שליטוב +טיפות הרב מירושלים

טיפות10 - ורידוטןטיפות הרב מירושלים

טיפות11 - אימהלקטיפות הרב מירושלים

טיפות11 - אימהלק +טיפות הרב מירושלים

טיפות12 - פארומולטיפות הרב מירושלים

טיפות13 - אורינילטיפות הרב מירושלים

טיפות14 - קל ראשטיפות הרב מירושלים

טיפות15 - מיגרוטןטיפות הרב מירושלים

טיפות16 - הרבה אוןטיפות הרב מירושלים

טיפות17 - נורמפרסטיפות הרב מירושלים

טיפות17 - פרסקלטיפות הרב מירושלים

טיפות18 - דיאבקסטיפות הרב מירושלים

טיפות18 - דיאבקס +טיפות הרב מירושלים

טיפות19 - עינקלטיפות הרב מירושלים

תצורהשם המוצרשם מותג

טיפות19 - גלוקמיןטיפות הרב מירושלים

טיפות20 - פרוסטציןטיפות הרב מירושלים

טיפות21 - צהרוביןטיפות הרב מירושלים

טיפות22 - מיריתטיפות הרב מירושלים

טיפות23 - טוניקטיפות הרב מירושלים

טיפות24 - רקטונולטיפות הרב מירושלים

טיפות25 - לקסינולטיפות הרב מירושלים

טיפות25 - לקסינול +טיפות הרב מירושלים

טיפות26 - סוביסטאלטיפות הרב מירושלים

טיפות27 - שינולילטיפות הרב מירושלים

טיפות27 - שינוליל +טיפות הרב מירושלים

טיפות28 - קיבכולטיפות הרב מירושלים

טיפות29 - שריריתטיפות הרב מירושלים

טיפות30 - גינוסרטיפות הרב מירושלים

טיפות30 - גינוסר +טיפות הרב מירושלים

טיפות31 - לידי-קלטיפות הרב מירושלים

טיפות32 - ראומטיןטיפות הרב מירושלים

טיפות33 - יורוניתטיפות הרב מירושלים

טיפות34 - אמבולטטיפות הרב מירושלים

טיפות35 - כולסטילטיפות הרב מירושלים

טיפות36 - לבקלטיפות הרב מירושלים

טיפות37 - ליבצי'טיפות הרב מירושלים

טיפות38 - טרנסיקלטיפות הרב מירושלים

טיפות38 - טרנסיקל +טיפות הרב מירושלים

טיפות39 - מיינדעקסטיפות הרב מירושלים

טיפות39 - ממובריין + טיפות הרב מירושלים

טיפות40 - פיבריתטיפות הרב מירושלים

טיפות41 - דרמטובטיפות הרב מירושלים

טיפות42 - אנזתרוםטיפות הרב מירושלים

טיפות43 - אקנציןטיפות הרב מירושלים

טיפות44 - גדילןטיפות הרב מירושלים

טיפות45 - קול-קלטיפות הרב מירושלים

טיפות46 - סינוקלטיפות הרב מירושלים

טיפות47 - מחזורביטיפות הרב מירושלים

טיפות47 - גרידיןטיפות הרב מירושלים

טיפות48 - אולצרזעןטיפות הרב מירושלים
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טיפות50 - לחצוןטיפות הרב מירושלים

טיפות51 - ציסטיןטיפות הרב מירושלים

טיפות52 - מהירוןטיפות הרב מירושלים

טיפות53 - מחזו-קלטיפות הרב מירושלים

טיפות54 - פרוויטאל טיפות הרב מירושלים

טיפות55 - הרפולטיפות הרב מירושלים

טיפות56 - מחזורזיתטיפות הרב מירושלים

טיפות57 - גינויטליתטיפות הרב מירושלים

טיפות58 - קל-ציריתטיפות הרב מירושלים

טיפות59 - דלקניםטיפות הרב מירושלים

טיפות60 - רזוקלטיפות הרב מירושלים

טיפות61 - ניקוטילעסטיפות הרב מירושלים

טיפות62 - חניקלטיפות הרב מירושלים

טיפות63 - סרטוקלטיפות הרב מירושלים

טיפות64 - מעבריתטיפות הרב מירושלים

טיפות66 - רשאוזיןטיפות הרב מירושלים

טיפות57 - לקטיליןטיפות הרב מירושלים

טיפות68 - פרקליןטיפות הרב מירושלים

טיפות69 - קלציחוסטיפות הרב מירושלים

טיפות70 - דינמיקטיפות הרב מירושלים

טיפות71 - ציסטיןטיפות הרב מירושלים

כמוסות801 - רזוקלטיפות הרב מירושלים

כמוסות802 - פרוויטאלטיפות הרב מירושלים

כמוסות803 - ברונכוטאסטיפות הרב מירושלים

כמוסות804 - מולטריציןטיפות הרב מירושלים

כמוסות805 - ניקוטילעסטיפות הרב מירושלים

כמוסות806 - אולצרזעןטיפות הרב מירושלים

כמוסות807 - פסוריפאטטיפות הרב מירושלים

כמוסות808 - קלציחוסטיפות הרב מירושלים

כמוסות809 - גינויטאלטיפות הרב מירושלים

כמוסות810 - גינוסרטיפות הרב מירושלים

כמוסות811 - סרטוקלטיפות הרב מירושלים

כמוסות812 - אקנציןטיפות הרב מירושלים

כמוסות813 - דיאבקסטיפות הרב מירושלים

כמוסות814 - נורמפרסטיפות הרב מירושלים

כמוסות815 - אלרגציןטיפות הרב מירושלים

תצורהשם המוצרשם מותג

כמוסות816 - כולסטילטיפות הרב מירושלים

כמוסות817 - פרוסטציןטיפות הרב מירושלים

כמוסות818 - טרנסיקלטיפות הרב מירושלים

כמוסות819 - טוניקטיפות הרב מירושלים

כמוסות820 - ארטיזםטיפות הרב מירושלים

כמוסות821 - פערולעןטיפות הרב מירושלים

כמוסות822 - שינולילטיפות הרב מירושלים

כמוסות823 - אמבולטטיפות הרב מירושלים

כמוסות824 - רוביאטיפות הרב מירושלים

כמוסות825 - ואמיטילטיפות הרב מירושלים

כמוסות826 - לקסינולטיפות הרב מירושלים

כמוסות827 - שליטובטיפות הרב מירושלים

כמוסות828 - אורינילטיפות הרב מירושלים

כמוסות829 - ורידוטןטיפות הרב מירושלים

כמוסות830 - מיגרוטןטיפות הרב מירושלים

כמוסות831 - מיינדעקסטיפות הרב מירושלים

כמוסות832 - סינוקולטיפות הרב מירושלים

כמוסות833 - סוביסטאלטיפות הרב מירושלים

כמוסות834 - רקטונולטיפות הרב מירושלים

כמוסות835 - עינקלטיפות הרב מירושלים

כמוסות836 - לחצוןטיפות הרב מירושלים

כמוסות837 - לקטיליןטיפות הרב מירושלים

כמוסות838 - אימהלקטיפות הרב מירושלים

כמוסות839 - מהירוןטיפות הרב מירושלים

כמוסות840 - נזליןטיפות הרב מירושלים

כמוסות841 - לבקלטיפות הרב מירושלים

כמוסות842 - סדטיבטיפות הרב מירושלים

כמוסות843 - בלותרטיפות הרב מירושלים

כמוסות844 - תתבלוטטיפות הרב מירושלים

כמוסות845 - מסתיקטיפות הרב מירושלים

כמוסות846 - הרפולטיפות הרב מירושלים

כמוסות847 - נוזרוןטיפות הרב מירושלים

כמוסות848 - קיבכולטיפות הרב מירושלים

סירופ1 - צינילעקסטיפות הרב מירושלים

סירופ3 - רוגעלעקסטיפות הרב מירושלים

סירופ4 - פערולעקסטיפות הרב מירושלים
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סירופ7 - פקטולעקסטיפות הרב מירושלים

סירופ9 - מיינדלעקסטיפות הרב מירושלים

טיפות5טיפות הרב מירושלים

טיפות6טיפות הרב מירושלים

טיפות11טיפות הרב מירושלים

טיפות16טיפות הרב מירושלים

טיפות60טיפות הרב מירושלים

טיפות54טיפות הרב מירושלים

Tree of Life טרי אוף לייףDietary Fiber אבקהדיאטרי פייבר

זרעיםCHIA זרעי צ'יה עשירים באומגה 3י.ג.נ. טבעי בע"מ

זרעיםCHIA זרעי צ'יה עשירים באומגה 3 אריזה משפחתיתי.ג.נ. טבעי בע"מ

זרעיםCHIA צ'יה לסלט עם זעתר ופפריקה עשיר באומגה 3 י.ג.נ. טבעי בע"מ

קפסולותמגה אצת בר כחולה ירוקהי.ג.נ. טבעי בע"מ

You - כמוסות69יו

You - כמוסות45יו

You - כמוסות63יו

You - כמוסות31יו

You - כמוסות26יו

You - כמוסות17יו

You - כמוסות74יו

You - טיפות88יו
אבקהמיקרו Dיטבתה
כמוסותאקטיב בריין ACTIVE BRAINליפוגן
נוזל/אבקה/כמוסותLIPOGEN PSליפוגן

כמוסות / אבקה / גרוס עלי מורינגהמורינגה עץ הפלא 
/ טחון

אבקת עלים טחונים / Moringa arava leaf powderמורינגה ערבה
כמוסות

כמוסותMaxi Active Laxמקסי הלט

שמןOil Of Oreganoמקסי הלט

כמוסותThin Supremeמקסי הלט
כמוסותחילבהנוטריקר
כמוסותכורכוםנוטריקר
כמוסותכרומיום פיקולינטנוטריקר
אבקהמורינגהנוטריקר
כמוסותמורינגהנוטריקר
קפליותמגנזיום ציטראט+ B6נוטריקר
כמוסותמסטיק תימנינוטריקר
כמוסותנוטרי מיל קיטנוטריקר

תצורהשם המוצרשם מותג
כמוסותפסיפלורהנוטריקר
כמוסותקול Dנוטריקר
תמציתגרפצ'להנוטריקר

Naturesage - 'שמןאומגה 3 - שמן זרעי מרווה מרושתתנייטשרסייג

כמוסותלקסין Forteסודות המזרח

כמוסותאלוה לאקססודות המזרח

כסומותכורכומין גולדסודות המזרח

כמוסותמורינגה גולדסודות המזרח

כמוסותמגנזיום מים המלחסודות המזרח
גרוס/קפואאצות יםסיקורה

IL אבקהספירולינה - אצה כחולה ירוקהספירולינה איי אל

אבקהספירולינה ספירולינה קדרון

כמוסותאנ-ליקובקטרעדנה מוצרי טבע
כמוסותCARBOFLOR פלוריש
כמוסותOXIMAG פלוריש
כמוסותקלוריד - גולדקלוריד
כמוסותקלוריד - רדקלוריד
כמוסותקלוריד - סילברקלוריד
כמוסותקלוריד - בלוקלוריד
כמוסותקלוריד - גריןקלוריד
כמוסותקלוריד - ברונזקלוריד
כמוסותקלוריד - פלטיניוםקלוריד
כמוסותקלוריד - פרימיוםקלוריד

Trima Vera תרימהMP30 טבליותכורכמין פוספוליפיד מריווה

Trima Vera תרימהPosti כמוסות צמחיותפוסטי
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