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רכיבים הנוספים  לכל אחד מהמ  אויל ד פרוסטאלרת המכילה פה אחתרו או לכל  TMקאברג'קטל אתה רגיש (אלרגי)   ×
 . )6(ראה פרק   ה התרופהמכילר אש

או כל בעייה    ,סרטן הדם) ( , לוקמיה  צם)הע במח (סרטן   , מיאלומה נפוצה(מחלת דם)משית  אנמיה חראתה סובל מ ×
  ו הפיןב  וב, לכא העלול מצב (  אפיזםפרי  ,  ממושכת קפה י זלעלולות לגרום    פהוהתרשבטיפול משולב עם   תאחר
 ) ת שכוממקפה י זבר  נשא

   .פין יש לך שתל ב ×
 .  (שאינו ישר)   זוויתייאו מצולק   פיןאתה סובל מ ×
 . גון מחלת לב חמורה) (כ  ע מפעילות מינית מנייש להבו ב ממצ ל אתה סוב ×
 )  (tight foreskinהדוקה עורלה  לך יש   ×

 מש בתרופה בילדיםאין להשת
 פא יחליט שזה נכון עבורך. הרוד ש ן להשתמש בתרופה ע יא
 

 
 1986 -  ורוקחים (תכשירים) התשמ"עלון לצרכן לפי תקנות ה

 תרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד ה
 
 

 מק"ג TM  10קט 'קאברג

 alprostadil 10 mcg                מק"ג 10 אלפרוסטדיל כל מ"ל מכיל: 
 

 מק"ג TM  20קט 'קאברג
 alprostadil 20 mcg               ג  מק"  20אלפרוסטדיל כל מ"ל מכיל: 

 

 ה)  לאחר המסת האבק(תמיסה להזרקה 
 
  6 וסעיף  דע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" "מי חת ת 2 סעיףראה     : גנייםים ואלרתי פעילחומרים בלרשימת 

 "מידע נוסף". 
                                 

אם יש לך שאלות  על התרופה.   תמציתי מכיל מידע  ה ן זעלו .  פו בטרם תשתמש בתרופההעלון עד סו  קרא בעיון את
 . או אל הרוקח נוספות, פנה אל הרופא 

 
  מצבם הרפואיך כי ראה לאם נ  גםלולה להזיק להם  חרים. היא ער אותה לא . אל תעבי ורךבע יפול תרופה זו נרשמה לט

   . דומה
 פה אינה מיועדת לילדים רוהת ת לגברים. התרופה מיועד 

 התרופה?  למה מיועדת  .1
)  תפקוד מיני לקוי, erectile dysfunction(קפה יזבהפרעות ב  ל לאבחון ולטיפושמשת פה מהתרו

 . גבריםב שונות מסיבות 
  :טית יתרפוה צקבו

 . קפהי זלהפרעות במשות  תרופות המש
להרחבה של כלי  ורם גחומר זה   E1).נדין , דומה לחומר טבעי הקיים בגוף (פרוסטגל  תרופה זו בהחומר הפעיל 

   . .קלות ביתר  ה פזיקקבלת   תאפשר ת מו  ן פיבהדם זורם ביתר קלות ש כך  ,תרופהכאשר מזריקים את ה םהד
   

 תרופה שימוש ב הלפני   .2
 אם:   רופהבתאין להשתמש  

 
 ה שימוש בתרופל אזהרות מיוחדות הנוגעות 

 
 , ספר לרופא אם: TMקט ' קאברגלפני הטיפול ב

 ת מינית) לועי ת פ בזהירות בע לו יש לנהוג או הלב (במקרים א  זה , החהריאות ד ת בתפקו עופרסובל מהאתה  •
 תמכרות ה אופש יה של מחלת נ יש לך היסטור •
 ) חולף  התקף איסכמי( סבלת משבץ ארעי  •
ה ברמת  י, עלי )עישון מוש בטבק ( ישבוה,  ם לכלול לחץ דם גכון קרדיווסקולרי אחד או יותר (אלה יכוליסי  גורם יש לך  •

 ר) תליה ברמות כולסטרול בדם, עודף משקל והשמנת יוכר בדם, עסה
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ברמות כולסטרול בדם, מחלת לב   ה יץ דם גבוה, עלילחל  כלו אלה עלולים לאו יותר לשבץ ( סיכון אחד   גורםיש לך  •
 , סוכרת)  צב לב הפרעת ק לית, כלי

 
 במגע מינימחלות המועברות  

ת  קמפני מחלות מין שונות כגון איידס, הרפס או זיבה. הזר וגך בת/בן ז עליך או על  מגן אינו  התרופוש בהשימ
לו. שימוש  ר את הסיכון להדבקה במחלות א ביהגל ההזרקה ובכך  ום לדימום קטן באזור ה לגרעלול התרופה

קיום  לגבי   לצורך התייעצות   ה לרופאטוח, פננך באיאם  .  מסוג זה דבקותבקונדום יכול להגן מפני מחלות מין מ
 . ריון י וחים או מניעת הי מין בט יחס

 
 : תרופתיות  בין  תובותג

ונה, ספר על כך  רות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזאח ת  ופו אם לקחת לאחרונה, תראו  וקח, אם אתה ל
 ה לוקח: במיוחד אם את. לרופא או לרוקח

 ופה: להשתמש בתרמתחיל  שאתה  לפניות ופות הבאאחת מהתראם אתה לוקח כל פא  ספר לרו
 תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה •
 לב וה  מהבדרכי הנשי לטיפול בבעיות  תרופות  •
 דם תרופות להרחבת כלי  •
 פאפאברין או  סילדנאפיל ן: כגו בהפרעות בזיקפה, טיפול אחרות ל ת וופתר •
 . הזרקהמם יותר בעת הדתכי יתכן שימאחר  , פריןרא לדילול דם כגון הפארין או ו תרופות  •
 

 יות ורופ קה הנ   , וןרייה
 מניקה.  כאשר בת הזוג בהריון אוו  ןריו יסים להיכנס להמנ וגתך ובת ז תה א כאשר רופהתבניתן להשתמש 

 .  אמינים לפי הצורך להשתמש באמצעי מניעה ך לכן עלין,  ריויעל בת זוגתך מפני כניסה לה  מגנהא ל  התרופה
 

 ונות  ושימוש במכגה ינה
 להפעיל מכונות. ו א וג נהך ללא צפויה להשפיע על יכולת  ופההתר

 
 תרופה ים של הביל חלק מהמרכ מידע חשוב ע 

 עלול לגרום לתגובות אלרגיות. והול  בנזיל אלכ  .מ"ל  /מ"ג  8.4  זיל אלכוהולה בנמכיל זו פה רות
מת החומצה  רבעלייה ל  ההמביא ל אלכוהול בנזי של  ות להצטבר עלול לגרום  TMקט' קאברג בכמויות גדולות של  ש מושי

 . אבולית)מט חמצת  נקרא מצב ה(בדם  
להיוועץ עם הרופא. ו  מיוחדרים ביה להיות זהי לם עם מחלת כבד או כ על מטופלי  

הנקראות:  ( שימה עיות נלוואי חמורות כולל ב תופעות ן ל סיכוב  קשרבנזיל אלכוהול נ  
. צעיריםדים ביל  , . ( "תסמונת הישנקות" ,  "gasping  syndrome"  

   .ים ילדמוש ב ה מיועדת לשיאינ התרופה
    

 . 'נטולת נתרן 'ניתן לומר שהיא בעיקרון ו במנה  רןנת )ג מ" 23( מילימול  1 פחות מ  ,מכילה כמות נתרן זניחה ה זו פורת
 

 ? רופהכיצד תשתמש בת .3
מינון  לע בנוג אם אינך בטוח  ,או הרוקח ק עם הרופא  בדו. עליך ל הרופאראות והל  בהתאם  תמידבתכשיר   תמשלהשש יי

   . ירכשבתל ואופן הטיפו 
יקבע את המינון המתאים  יקפה, הרופא לטיפול בהפרעות בז שונים  פליםטולמם של התרופה מתאימישונים  מינונים

,  טופל ל ומל מטופלכי  שי מינון באופן אתאמת הלאחר ה , זאתפול.הטי ות י לבדוק יעילמעקב שיגרתי כד עבורך ויבצע 
ך  הדר עד שלמדת את ת זאת בעצמך נסה לעשות אל  .חואשונה במרפאת הרופא ובפיקו י הזרקת התרופה לרע"
 . הוראות אלה הם תזכורת בלבד. , התייעץ עם הרופא שלך שובה או אם אתה לא זוכר מה לעשות כונהנ

 
ה לך. אם  ורה אלא אם הרופא את המינון נה תש . אלך, ספר לרופאב עבורת טו עובד אבורך ל שנרשמה עמנה אם ה

 . א בר עם הרופת, דך לקחשכחת כמה עלי 
 

   שעות או יותר משלוש פעמים בשבוע.   24 -ר מפעם אחת ב ותי פה תרובין להשתמש  א
 

 ין לעבור על המנה המומלצתא
 

 אופן השימוש: 
 TMקט ' קאברגב  שהשימו לפני  

 . התרופה בתוקף תפוגה, התאריך ולפי  נכוןה  זקקון הוא בחודא שהבקבו ו •
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. אם  )ניתן לסובב כיסוי הבקבוקון את (  וזקה ם בחסויים מחוברי ודא כי הכי.  מגן יש כיסוי   למזרק ולמחטים , ןלבקבוקו  •
 לא, אין להשתמש בתרופה. 

ב  • השימוש  לפני  אותם  ויבש  ידיך  מע זוג  בת /בן אם  .  TMקט 'קאברג רחץ  מעור  ת /ןי יונך  מתן    ת /ב להיות  או  בהכנה 
 . עבור הדרכהל  ה/ו עלי, וה /יבש את ידיוץ ולילרחו ה /עליו ם יקה, גהזר

 בזהירות  TMקט' קאברג והזרקה של   הנלהכת ראואחר ההו לעקוב חשוב  •
 חיטוי מהעיניים ה מגבון יש להרחיק את  •

 התרופההכנת  Iחלק    
 המזרק הכנת  .1
 ני השימוש. רק לפכן את המזרק ה

 זה תי מחטים באריש  ןישנ     
 ת האבקה. כדי להמיס אמשמשת להוספת הממס   (22G)המחט הגדולה •
 . המומסת לתוך הפין   רקת התמיסהלהז משמשת  30G)(  והדקה חט הקטנהמה •

 בה.  אם המחט עקומה אל תשתמש
 וןקבוקהכנת הב  .2

 הבקבוקון.  של מכסה הפלסטיק   הסר את  •
 . המשומש המגבון      את  ךל , השהחיטוי מגבוני מ  גומי עם אחד הוגר ס נגב את  •

 

 
 

 חט המ  רכבתה .3
על ידי הזזת המכסה  והסר  הבטיחות  אטם  שבור את  די ל בן כ ק הלסובב את מכסה הפלסטי ,  מזרקהחזק את ה •

 משיכתו. לה ולמטה ולמע 
 . ו אותהסר  ו )G)22את הבסיס של כיסוי המחט הגדולה יותר   בב סו •
 המחט על המחטוי כיסת א  ארהש •
 . חזק מדי  לסובבאין    עון. שהכיוון ם בוב המחט ע הרכב את המחט בחוזקה על המזרק על ידי סי •
 ה. ת במחט החשופודל והאצבע. אין לגעהמזרק עם האגן מהרחקתו ידי וי המחט על כיס את  הסר •

 
 עם הממס המצורף  האבקההמסת   .4

 יון של הבקבוקון. העל ולק הגומי בח  מרכזדרך את המחט דחוף  •
 ה קוך האב כל הנוזל לת את  להוציא לחץ על הבוכנה כלפי מטה בחוזקה כדי   •
 בהתחלה. עכורה   הראותלה ליכו  התמיסה המומסת  •
 תתמוסס ההאבקכל ער בעדינות את הבקבוקון עד שבקבוקון, נאת המזרק מהבלי להוציא  •
   . מש בההתמיסה עכורה או לא מתמוססת במלואה, אין להשת  םא •

 אריזה. בתוך המסופק  שתמש במי ברז או כל סוג אחר של נוזל במקום מה שלה  אין      

 
 ק רהמזוי מיל .5
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 הבקבוקון כלפי מטה.פוך את ן מחוברת, הי יעד בזמן שהמחט  •
 ת לפני הנוזל. מתח יהיהודא כי קצה המחט  ו

 קורי. קון כלפי מטה, לחץ חזרה למקומה המ הפכת את הבקבוך כדי שתו זזהאם הבוכנה 
 ות את הבוכנה כדי לשאוב את כל התערובת לתוך המזרק. עדינמשוך ב •

הגווח במככי הרוודא  ו מכו קבוק ב המי של  סה  לבדוק פלכ   ןוון  קצה המחט    יך כדי שתוכל  מיקום  כך שכל  את 
 קבוקון. ישאב מהב  הנוזל

 
 

 30Gל למחט בגוד 22Gשינוי המחט בגודל  .6
                                 מהמזרק על ידי סיבובה נגד כיוון השעון. חטהמסר את בן) וה נה או במכסה הל וכ די המזרק (לא בבהחזק בצי •

 . קוןקבו בה  וךבת להישאר חט מהעל      
 ון. הבקבוק  מתוךאת המחט אין למשוך  •
 המחט במקומו  הכיסוי שמירה על   תוך כדי), 30Gהזרקה הקטנה (ה מחט העטיפה של הסר את  •
 סר את כיסוי המחט על , לאחר מכן ההשעון  וון י כ ב עםסיבו י הרכב את המחט בחוזקה תוך כד •

 . עב צדל והאמזרק עם האגוההרחקתו מן ידי      

 
    המנה שאיבת .7

 ). A(של המזרק  עליון בועות האוויר לחלק ה ל  כ  כדי להעביר אתנות הקש על המזרק בעדי •
 ). B(המחט מ יוצאת מיסה שטיפת ת וודא ואת בועות האוויר החוצה,  ציא כדי להונה הבוכלחץ על  •

 
 בדיקת המנה  

 ון שלך המתאים למינ וק על הסימון ה בדיהמשך ללחוץ עד שהבוכנה תהי
 ן. לך היכן זה מסומהראה  ופא הר

 
 הזרקת התמיסה II קלח

                 ) המתוארים למטה.(corpora cavernosaהאזורים  2לתוך אחד מ  התמיסה המוכנה מוזרקת 
 השני, פתח אותו עכשיו.  טוי החי ןמגבו בהמליץ להשתמש הרופא אם    . יה לך נוחרגן כך שיההתפשט והתא  •
על שבירת מחט עם    קיימים דיווחים בר.  ופה. מחט כפופה היא בעלת סיכוי גבוה יותר להישמחט לא כפה  כי וודא   •

  ם המחט התעקמה, אין ים נדרשו אשפוז והסרה כירורגית. אים מסוימשל מחט שנותרה בתוך הפין ובמקר  החתיכ
ל אותה  להשליך  ויש  בה  מחטיםה ר וסג   מיכללהשתמש  ע"י  לחירור  אעמיד  אותה.  לנסו  ין .  ליישר  מחט    הרכב ת 

ינות כפי  אצבע בעטרת הפין ולחץ בעדאחוז באמצעות האגודל וה   שימוש למזרק.   בהשלא נעשה  סטרילית חדשה,  
 החוצה. אזור ההזרקה יבלוט   .C שמופיע באיור

אגודל  ה  ןיב   יןהפאת    לחץ בעדינות.  מלפנים כאשר שתי אצבעות מתחתיו קרוב לאשכים והאגודל מעליוז בפין  ואח •
 . העורלה  את לאחור , משוך  ינך נימולאם א  .כך שאתר ההזרקה בולט  המורה   לאצבע

 . Aאיור אה , ר הכההההזרקה תתבצע לאיזור  •
 .  יבש יזור להתותן לאי  החיטוי השנית מקום ההזרקה עם פד חטא אץ, רופא המליהאם  •

http://pfleet2.pfizer.com/Application/Pages/CountryTrackingDate.aspx?EmailLink=1&TrackingLevel=2&DivisionID=1&TrackingItemID=78223&TrackingItemCountryID=0&Page=Country_Tracking_Dates&Digest=2e5de3bdaaf201b8215414708b05c161
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כדי אחיזה חזקה בפין   • את  תוך  אל תלחץ על הבוכנה.  המורה ודל לאצבעג האין  ב בידך השנייה  המזרק  החזק   .
 . פין על ה   את המחט השען בעדינות 

מקום ההזרקה  ל  90  של  בזווית  רקהזלתוך אזור ההך כדי תנועה יציבה ורציפה, נעץ את המחט לכל אורכה  תו •
 ) C -ו  Bם איורי (ראה 

יוצאת בקלות, הזז את המחהתמיסה    ץ על הבוכנה חזק ואםלח • נסות ולהוציא את  ל  איןה שוב.  סונעט  ט מאינה 
 ח. וכהתרופה מהמזרק ב

 . כפי שהמליץ הרופאטוי מגבון החיעם  ה שלוף את המחט מהפין. הפעל לחץ על אזור ההזרק •
 . לעזור לתרופה להתפזר על מנת    עסה את הפין •
 . רלשימוש חוז התמיסהשארית לשמור את אין  •
המזר  בזהירות השלך   • המשואת  הרוקח וקב ב ה  מש, ק  או  הרופא  לך  שהורה  כפי  והמחטים  מיכל  קון  בתוך  רצוי   ,

 . ר ע"י המחטים לחירו מיד הע

 
 

 
   

    להזרקה זו, ובפעם הבאה  בפין  אחדצד בחר   TM;טק' קאברגמשתמש ב השאתל פעם שנה את אזור ההזרקה בכ
   קודת ההזרקה בכל פעם.נת  ת אנושהלאה. בתוך כל אזור, יש גם לוכן   צד השניבחר ב

 
 התרופה לאחר הזרקת  קפה יהז

משעה. אם   ותרך יימשלה צפויה לא  קפהי ז. בדרך כלל, הלאחר הזרקת התרופהקפה י ז  קח קצת זמן עד שתיווצריי
ת  מארבע שעות אתה צריך לפנונמשכת יותר   קפהי זם הא   . זמן רב יותר, שוחח עם הרופא שהיא תימשךוצה ר  אתה

 (ראה הפרק על תופעות לוואי בהמשך).  רפואית  רהזעל
 
 

אריזת  א  לחדר מיון של בית חולים והב לרופא או ד  , פנה מיה אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופ
 תרופה איתך. האת 

   עות. ש  ערב יותר מא כתשנמשקפה  י ז החווה וחד אם אתשאתה עשוי להזדקק לטיפול, במיכיוון דווח לרופא מיד 
 

וק  תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זק לוקחשהינך   בכל פעם ! בדוק התווית והמנה ופות בחושךליטול תראין  
 להם. 

 ועץ ברופא או ברוקח. וירופה , ה בת  ע לשימוש פות בנוגאם יש לך שאלות נוס
 

 תופעות לוואי  .4
א רשימת  בהל למקרואי בחלק מהמשתמשים. אל תיו לות  עעלול לגרום לתופ  TMקט' קאברג ב כל תרופה, השימוש בכמו 

 . תסבול מאף אחת מהן לא שתכן  יתופעות הלוואי. י 
 

 אם: לרופא  ד  י מ יש לפנות
מיון של בית חולים מאחר שטיפול  לחדר   מיד הנפא ופיג את הראם אינך יכול להש  .ות שע  4 -מעבר ל  נמשכת קפהיזה

 עות.  ש  6צריך להינתן תוך 
 

 : ) אנשים 10מכל   1 -מ ותר יב להופיע   עלולותכיחות מאוד (שי אלוותופעות  
 . כאב בפין  •

http://pfleet2.pfizer.com/Application/Pages/CountryTrackingDate.aspx?EmailLink=1&TrackingLevel=2&DivisionID=1&TrackingItemID=78223&TrackingItemCountryID=0&Page=Country_Tracking_Dates&Digest=2e5de3bdaaf201b8215414708b05c161
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 : ים) אנש  10מכל  1עד  -ב ופיע להעלולות שכיחות (תופעות לוואי 

תכן  יך, יאם זה קורה ל  ספר לרופאש ממושך. שימואו מכופף במיוחד לאחר  ולק, עקום ל, מצך חבוהפו הפין עלול ל •
 ה. פתרובך להפסיק להשתמש שאתה צרי

 . ממושכת קפהיז •
  .עיות אחרות הקשורות בפין ב  •
  ההזרקות  חת עםויפ הראשונה רקההזעם היופיע    יתכן שזהי באזור ההזרקה.   חבורהנפיחות ושינוי בצבע העור או   •

 . ת הבאו
 . ר שריב ת עוויתו •

 
 : אנשים)   100 ךמתו  1 עד ב פיעועלולות להנן שכיחות (איש  תופעות לוואי 

או    רגישות, חום, קהותדימום, תחושת  בבגרד או מלוות  העשויות להיות ו נפיחות א  ת קלד  , גירוי באזור ההזרקה •
 . כאב

המכילות  וצלות (ציסטות ספרמטם קראים הניגוש של  ו הופעה א  או בשק האשכים ות או כאב באשכיםאודם, נפיח  •
 בפין.   ותקהתחושת  תחווה שיתכן י  .ע) זר נוזל 

או   לחץכלל, שינויים בשפיכה, תחושת  קפה יז ממושכת או שלא תופיע אבת, כו  קפה לא נוחה,יז לול לחוות אתה ע  •
 ין. הפבראש נפיחות בעורלה ו

עות  או בקצה הפין, במיוחד אם בט  ם בשתן , דןי במתן שתקושאו  במתן שתן, כאב   תמוגברדחיפות ותכיפות  •
 . הפין)   רך ד  ןשת  המוביל  צינור ( השופכה התרופה הוזרקה לצינור

יובש בפה, זיהום  התקררות,  או ברגליים,   זרועותב , נפיחות בחילההזעה,   ,כיים, חולשהירבאזור אגן ה כאב •
 יתי. פטרי

ל  גלנו ביתכ , ) ועד עצירת נשימהרדודה (נשימה  יתשטח  נשימהולפון ם בלחץ הדם ובקצב לב, תחושת עי שינויי •
 . הזרקה עצמה ה

רגישות   הרחבת אישונים או  הזעה מוגברת,  , צמיחת עוראו   , פריחהבמקום ההזרקה עורה ל ש  בעור, אודם גרד  •
לי  בעיות בכ  גליים, ם, תחושת קור בכפות הידיים והרברגלייויות התכווצ רגישות למגע, ינויים ב שם לאור בהיר,  ניייבע

 . ים מהוריד כולל דימומים הורידיים , הדם 
   .בבדיקות דם  ר)בשריי  צו מה (חומר ן בדם עליה ברמות הקראטיני   •

 
 : קבעה) טרם נ יחותן  כ(תופעות שש כיחותן לא ידועה ששאי תופעות לוו

 ם. כלילייזרימת דם לא מספקת לשריר הלב דרך העורקים ה •
 ץשב •

 
  צוינהוואי שלא סובל מתופעת ל כאשר אתהואי מחמירה, או ופעות הלואחת מתאם אם הופיעה תופעת לוואי,  

 . ופאהר   םעהתייעץ , עליך ל לוןבע
 עקב  לוואי תופעות על דיווח " הקישור  על לחיצה באמצעות  הבריאות  למשרד אי לוו  עות ופת  על לדווח  ניתן
 המקוון  לטופס  המפנה  ( www.health.gov.il)אותהברי  שרדמ אתר  של  הבית בדף  שנמצא " יתרופתל טיפו

   ,לוואי  תופעות על לדיווח 
 ts.health.gov.il/ttps://sideeffech   :לקישור  כניסה  י"ע או

 ן את התרופה? יך לאחסא .5
דים  של יל  אייתם רוטווח ר במקום סגור מחוץ להישג ידם רופה אחרת יש לשמותרופה זו וכל ת מנע הרעלה!  •

 רופא. ת מהוראה מפורש לאל  ה על ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאתינוקות וו/או 
 

. תאריך התפוגה מתייחס  על גבי האריזההמופיע    exp. date)השתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ( אין ל •
 ש. חודשל אותו  האחרון ליום 

 אחסון תנאי  
 .  25ºC-  לאחסן מתחת ליש   •
 . הכנההיידי לאחר מ שימוש ל •
 של תרופה.   רית. יש להשמיד כל שאבד בל חד פעמי לשימוש   •
 ם. להשתמש בתרופה אם התמיסה נראית עכורה או מכילה חלקיקי אין  •

 
 סף מידע נו .6

        התרופה מכילה גם:  , הפעיל המרכיב על   ףנוס
alpha cyclodextrine, lactose monohydrate, sodium citrate, hydrochloric acid, sodium hydroxide.. 

 .   2ראה פרק . ההזרק ) ומים למ"ל / ג מ" 8.4ל (הו וכלהמזרק מכיל בנזיל א 
 . ופרופיל אלכוהול יזלחיטוי מכילים אהפדים  

http://pfleet2.pfizer.com/Application/Pages/CountryTrackingDate.aspx?EmailLink=1&TrackingLevel=2&DivisionID=1&TrackingItemID=78223&TrackingItemCountryID=0&Page=Country_Tracking_Dates&Digest=2e5de3bdaaf201b8215414708b05c161
https://sideeffects.health.gov.il/
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 ט. מונוהידרא לקטוז "ל מ"ג/מ 173התרופה מכילה 

 
 :  ריזהן האכת התרופה ומה תויאכיצד נר 
 :  ה ג מכילמק" 20מק"ג או  TM  10קט' קאברגאריזת 

 יט. ופווא -בצבע לבןסטרילית מק"ג של אבקה   20 וא  מק"ג   10בקבוקון זכוכית המכיל  1 •
 שקוף.  זל מ"ל של נו 1מזרק זכוכית המכיל  1 •
 מחטים  2 •
 טוי לפני הזרקהורך חילצ חיטוי ל אלכוהול מגבוני   2 •
 
 

 . 46725תוח יה פי, הרצל 9ר שנק רח' מ,  "בע יקה ישראלפרמצבט פי אף אי פייזר  : וכתובתו בעל הרישום
 
 

 : לכתי במשרד הבריאותת הממס התרופו ופה בפנק התר  מספר רישום
 28542-08-101מק"ג:  TM  10קאברג'קט

  28275-13-068מק"ג:   MT  20קט'קאברג 
 

 
 נחיות משרד הבריאות בהתאם לה 06/2021   כן בעוד
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