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 ABILIFY  (כל המינונים)  TABS    אביליפיי  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ABITREN 100  S.R   TABS    ס.ר.   ַטְבִליוֹת  011אביטרן 

 ABROL   TABS    ַאברול   ַטְבִליוֹת 

 ABROLET   SYRUP    אברולט   ִסירוֹּפ 

 ACAMOL   CAPLETS & TABS    אקמול   ַקְּפִליוֹת & ַטְבִליוֹת 

 ACAMOL FOCUS   CAPLETS     אקמול פוֹקּוס   ַקְּפִליוֹת 

 ACAMOL NIGHT   CAPLETS    אקמול ַלְיָלה    ַקְּפִליוֹת 

 ACAMOL TO-GO   CAPLETS    גוֹ    ַקְּפִליוֹת   -אקמול טּו 

 ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT    CAPLETS    אקמול ִצינּון וַשַּפַעת  יוֹם &  ַלְיָלה   ַקְּפִליוֹת 

 ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT   CAPLETS    אקמול ִצינּון ְקַלאִסיק יוֹם &  ַלְיָלה   ַקְּפִליוֹת 

 ACAMOLI  SUGAR FREE FRUIT FLAVOUR   SYRUP     רוֹת    ִסירוֹּפ אקמולי ְלֹלא סּוָכר ּבַטַעם  ּפ 

 ACAMOLI FOR BIG KIDS TUTTI-FRUTTI FLAVOUR SYRUP   ְפרּוִטי ִסירוֹּפ ללא סוכר -אקמולי ליַלִדים ְגדוִֹלים ּבַטַעם טּוִטי 

 ACERIL   (כל המינונים)   TABS    ָאֶסִריל  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ACETOSAL   TABS    ָאֶצטוָֹזל   ַטְבִליוֹת 

 ACROSE  (כל המינונים)   TABS    ַאְקרוֹז   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ACTIQ   (כל המינונים)  ORAL TRANSMUCPSAL   LOZENG     ַאְקִטיק  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת ְדחּוסוֹת 

 ACTIVELLE  F.C   TABS    ַאְקִטיֶבל   ַטְבִליוֹת 

 ACTONEL ONCE A MONTH  F.C  TABS   חוְֹדִשי   ַטְבִליוֹת  -ַאְקטוֶֹנל ַחד 

 ACTOS  (כל המינונים)   TABS     טוס )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ַאֹקְ

 ACYCLO-V   (כל המינונים)   TABS    ִֹוי   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת -ָאִציְקלו 

 ADEX   CAPLETS    ָאֶדְקס   ַקְּפִליוֹת 

 ADEX FORTE   CAPLETS    ָאֶדְקס פוְֹרֶטה   ַקְּפִליוֹת 

 ADIZEM CD  (כל המינונים)   C.R   CAPS    ם  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת    CDָאִדיז 

 ADOLAN    LIQ    ל  ָאדוָֹלן   נוֹז 

 AERIUS   TABS    ַאְריוֹס   ַטְבִליוֹת 

 AFINITOR  (כל המינונים)   TABS   המינונים(   ַטְבִליוֹת  ַאִפיִניטוֹר  )כל 

 AGGRENOX    CAPS     ַאְגֶרנוְֹקס   ְכמּוסוֹת 

 AGIOCUR   GRANULES     ַאְגיוֹקּור    ְגַרנּולוֹת 

 AGIOLAX    GRANULES    ַאְגיוָֹלְקס   ְגַרנּולוֹת 

 AGRYLIN   CAPS    ַאְגִרִלין )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת 

 AHISTON   TABS   ִהיְסטוֹן   ַטְבִליוֹת ָא 

 ALDACTONE   TABS    ַאְלָדְקטוֹן   ַטְבִליוֹת 

 ALENDRONATE - TEVA   (כל המינונים)   TABS   ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת -ַאְלְנְדרוָֹנט 

 ALFU-KAL XL   TABS     ַקל -ַאְלפּוXL   ַטְבִליוֹת 

 ALFUZOSIN ER TEVA   E.R  TABS  ְלפּוזוִֹסין ַאER ֶטַבע      ַטְבִליוֹת 
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 ALKASOLVE   E.C   TABS     ַאְלַקסוְֹלב   ַטְבִליוֹת 

 ALKERAN   TABS    ַראן   ַטְבִליוֹת  ַאְלק 

 ALLERGYX   TABS  ַאְלְרִג'יx   ַטְבִליוֹת 

 ALLORIL   (כל המינונים)    TABS   ָאלוִֹריל  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  

 ALPRALID   (כל המינונים)   TABS     ַאְלְּפַרִליד )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 ALTERNA   CAPS       ְרָנה   ְכמּוסוֹת  ַאְלט 

 ALTERNA  FORTE   CAPS       ְרָנה  פוְֹרֶטה   ְכמּוסוֹת  ַאְלט 

 AMARYL  (כל המינונים)   TABS    ְִליוֹת  ָאָמִריל )כל המינונים(   ַטב 

 AMBIEN CR    (כל המינונים)   TABS        ן ִסי.ַאר    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ַאְמִּביא 

 AMIODACORE   TABS    ָאִמיוַֹדקוֹר   ַטְבִליוֹת 

 AMLODIPINE TEVA   (כל המינונים)   TABS     ַאְמלוִֹדיִּפין ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 AMLOW   (כל המינונים)   TABS     ַאְמלוֹ  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 AMOXICLAV-TEVA  875   TABS   ֶטַבע     ַטְבִליוֹת -ָאמוְֹקִסיְקַלב 

 ANACRODYNE   TABS    ָאָנְקרוִֹדין   ַטְבִליוֹת 

 ANAFRANIL   TABS    ָאָנאְפַרִניל   ַטְבִליוֹת 

 ANAFRANIL SR   TABS    ָאָנאְפַרִניל ס.ר.   ַטְבִליוֹת 

 ANAGRID 0.5   CAPS    ְכמּוסוֹת    1.2ָאָנְגִריד 

 ANASTROL   TABS    ָאָנְסְטרוֹל   ַטְבִליוֹת 

 ANASTROZOLE INOVAMED    F.C   TABS      ָאָנְסְטרוֹזוֹל ִאינוָֹבֶמד   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 ANASTROZOLE TEVA   TABS    ָאָנְסְטרוֹזוֹל ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 ANDROCUR   (כל המינונים)    TABS    ַאְנְדרוֹקּור  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ANDROXON   TESTOCAPS    ַאְנְדרוְֹקסוֹן   ְכמּוסוֹת 

 ANGELIQ  F.C   TABS     ַאְנֶג'ליק   ְכמּוסוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 ANTI LEGS CRAMPS   GELATIN CAPSULES    ַאְנִטי ֶלג ְקַרְמְּפס   ְכמּוסוֹת 

 APHTAGONE ZN   GEL   ֶאְפָטגוֹןZN    ל'  ג 

 ARAVA   (כל המינונים)   TABS    ֲעָרָבה  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ARCOXIA   (כל המינונים)   TABS    ַאְרקוְֹקִסָיה  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ARICEPT   (כל המינונים)   TABS    ָאִריְסְּפט   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ARIMIDEX   TABS    ָאִריִמיְדְקס   ַטְבִליוֹת 

 ARIPLY (כל המינונים)   TABS        ַאִריְּפָלי  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ARTHROTEC   (כל המינונים)   TABS   מינונים(    ַטְבִליוֹת ַאְרְטרוֶֹטק  )כל ה 

 ARTHRYL    SACHETS     ַאְרְטִריל   ַשִקיוֹת 

 ARTOFEN  (כל המינונים)   TABS    ַאְרטוֶֹפן  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ASACOL   (כל המינונים)   TABS    ָאָסאקוֹל   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ASENTA   (כל המינונים)   F.C   TABS     ָאֶסְנָטה    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 
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 ASPEX   TABS    ַאְסֶּפְקס   ַטְבִליוֹת 

 ASPIRIN 500   TABS     ַטְבִליוֹת   211ַאְסִּפיִרין 

 ASPIRIN CARDIO   TABS    ַאְסִּפיִרין  ָקְרִדיוֹ  ַטְבִליוֹת 

 ASSIVAL    (כל המינונים)   TABS    יַול  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ַאִס 

 ATACAND    (כל המינונים)   TABS    ָאָטאַקְנד   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ATACAND PLUS   TABS    ָאָטאַקְנד ְּפלּוס   ַטְבִליוֹת 

 ATORVASTATIN TEVA   (כל המינונים)    F.C.TABS   נים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת ָאטוְֹרָבְסַטאִטין ֶטַבע   )כל המינו 

 ATRIPLA   TABS    ַאְטִריְּפָלה   ַטְבִליוֹת 

 ATZIRUT X   TABS   ֲעִצירּותX   ַטְבִליוֹת 

 AUBAGIO   TAB      אוַֹּבְגיוֹ   ַטְבִליוֹת 

 AUGMENTIN  (כל המינונים)   TABS    אוְֹגֶמְנִטין )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 AUGMENTIN BID   875MG   TABS    ַטְבִליוֹת       572אוְֹגֶמְנִטין 

 AVAZINC   TABS      ָאָבִזיִניק   ַטְבִליוֹת 

 AVILAC   SYRUP    ָאִביָלק   ִסירוֹּפ 

 AVODART   SOFT   CAPS     ָאבוַֹדְרט   ְכמּוסוֹת ַרכוֹת 

 AZENIL   CAPS    ָאֶזִניל   ְכמּוסוֹת 

 B NEURAL   TABS    ִּבי ְנאוָֹרל   ַטְבִליוֹת 

 BABY GUM    ORAL GEL    ְיִּבי   ַגאם  ֶג'ל  ּב 

 BABYZIM   DROPS    ְיִּביִזים   ִטיּפוֹת  ּב 

 BACLOSAL  (כל המינונים)   TABS     ַּבְקלוָֹסל    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 BARACLUDE   (כל המינונים)   F.C   TABS    ָּבָרְקלּוד   )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 BEKUNIS    DRAGEE    ִּבקּוִניס   ַמְחִּפיוֹת 

 BELARA    TABS    ִּבַלאָרה   ַטְבִליוֹת 

 BENAZEPRIL TEVA   (כל המינונים)     TABS    ְּבְנאֶזְּפִריל ֶטַבע   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 BETAREN 100  S.R.   TABS    ה (   ַטְבִליוֹת ן  ס.ר. )ִשיְחרּור מּוְשה  ַטר   ּב 

 BETISTINE   TABS    ִטיְסִטין   ַטְבִליוֹת  ּב 

 BETISTINE TEVA   TABS    ִטיְסִטין ֶטַבע   ַטְבִליוֹת  ּב 

 BETNESOL   TABS    ְּבְטֶנזוֹל   ַטְבִליוֹת 

 BEZAFIBRATE   S.R.   TABS   ה (   ַטְבִליוֹת ְּבַזִפיְּבַרט ס.ר  . )ִשיְחרּור מּוְשה 

 BICALUTAMIDE INOVAMED    (כל המינונים)   TABS    ד )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ִּביְקַאלּוַטִמיד ִאינוַֹבמ 

 BICALUTAMIDE TEVA    (כל המינונים)   TABS    ִּביְקַאלּוַטִמיד ֶטַבע )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 BIODROXIL   CAPS    ִּביוְֹדרוְֹקִסיל   ְכמּוסוֹת 

 BISOPROLOL FUMARATE INOVAMED  (כל המינונים)    F.C   TABS     ד  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת ִּביסוְֹּפרוֹלוֹל פּוָמַראט ִאינוַֹבמ 
 ְמצּוּפוֹת  

 BITNIX   TABS    ִּביְטִניְקס   ַטְבִליוֹת 
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 BONDORMIN   TABS    ְֹנדוְֹרִמין   ַטְבִליוֹת ּבו 

 BONEFOS   TABS    ּבוֶֹנפוֹס   ַטְבִליוֹת 

 BONSERIN   TABS    ּבוְֹנֶסִרין   ַטְבִליוֹת 

 BOSULIF  (כל המינונים)     F.C TABS      ּבוֹסּוִליף )כל המינונים(     ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 BREXIN   SCORED  TABS    ְַבִליוֹת ְּבֶרְקִסין   ט 

 BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA   TABS      ְּברוְֹנכוַֹלט ְּפלּוס   ַטְבִליוֹת 

 BROTIZOLAM TEVA   TABS    ְּברוִֹטיזוַֹלאם ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 B-SIX 300   TABS   ַטְבִליוֹת    011ִסיְקס -ִּבי 

 BUCCOLAM   SOLUTION     ּבּוקוַֹלאם   ְתִמיָסה 

 BUDESON   E.C.  CAPS     ּבּוְדסוֹן     ְכמּוסוֹת 

 CABOTRIM  0.5 , 1 ,  2    TABS    ַטְבִליוֹת     5,  0,  1.2ַקּבוְֹתִרים 

 CADEX   (כל המינונים)   TABS & CAPLETS      ַקְדְקס )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת & ַקְּפִליוֹת 

 CALCILESS   E.C.  TABS    ְִציֶלס   ַטְבִליוֹת   ַקל 

 CALCIUM   TABS       ַקְלְציּום    ַטְבִליוֹת 

 CALCIUM + D   TABS    ַקְלְציּום  ִדי   ַטְבִליוֹת 

 CALMANERVIN   ELIXIR &  TABS    ַקְלַמְנְרִבין   ֱאִליְקִסיר & ַטְבִליוֹת 

 CANDESARTAN PLUS TEVA   TABS      ָסְרַטן ְּפלּו  ס   ַטְבִליוֹת ַקאְנד 

 CANDOR (כל המינונים)   TABS     ַקְנדוֹר )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CANDOR PLUS   TABS     ַקְנדוֹר ְּפלּוס   ַטְבִליוֹת 

 CAPECITABINE TEVA  (כל המינונים)    F.C TABS    ִציַטִּבין ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת  ַקּפ 

 CAPHOSOL   SOL      ָקּפוֹסוֹל   ְתִמיָסה 

 CAPRELSA  (כל המינונים)    TABS    ַקְּפֶרְלָסה )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 CARBAGLU   TAB     ַקְרָּבְגלּו   ַטְבִליוֹת 

 CARDILOC  (כל המינונים)   TABS    ַקְרִדילוֹק   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CARDIOPIRIN   TABS    ַקְרְדיוִֹפיִרין   ַטְבִליוֹת 

 CARDOXIN FORTE   TABS     ַקאְרדוְֹכִסין פוְֹרֶטה   ַטְבִליוֹת 

 CARTIA   E.C.  TABS      ַקְרְטָיה   ַטְבִליוֹת 

 CARVEDEXXON    (כל המינונים)   TABS      ַקְרֶבֶדְקסוֹן    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CARVEDILOL TEVA     (כל המינונים)   TABS         ַקרְוִדילוֹל ֶטַבע    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CASODEX    (כל המינונים)   TABS     ָקזוֶֹדְקס   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CATAFLAM   TABS    ָקָטאְפָלם   ַטְבִליוֹת 

 CEFOVIT   CAPS   וֹת  ֶצפוִֹויט   ְכמּוס 

 CEFOVIT  FORTE      CAPS    ֶצפוִֹויט פוְֹרֶטה   ְכמּוסוֹת 

 CELCOX    (כל המינונים)   CAPS    ֶסְלקוְֹקס   )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת 

 CELEBRA    (כל המינונים)   CAPS    ֶסֶלְּבָרה   )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 
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 CELLCEPT    (כל המינונים)   CAPS & TABS     ֶסְלֶסְּפט    )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת & ַטְבִליוֹת 

 CEMIDIN  400     CAPLETS     ַקְּפִליוֹת      011ֶסִמיִדין 

 CERAZETTE   TABS    ֶסָרֶזט   ַטְבִליוֹת 

 CERTICAN    (כל המינונים)   TABS     ֶסְרִטיִקן    )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 CERTICAN  (כל המינונים)   DISPERSIBLE  TABS    ֶסְרִטיִקן    )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת ְמִסיסוֹת 

 CHAMPIX    (כל המינונים)   TABS         ַצ'ְמִּפיְקס    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CHARCODOTE AQUEOUS   SUSPENSION    יִמית   ַתְרִח  יף צ'ְרקוֹדוֹט  סוְֹסּפְנְסָיה מ 

 CIALIS  (כל המינונים)   F.C   TABS    ִסיָאִליס )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 CILARIL  (כל המינונים)   TABS    ִסיָלִריל    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CILARIL PLUS  TABS    ִסיָלִריל ְּפלּוס   ַטְבִליוֹת 

 CILAZAPRIL PLUS TEVA    TABS      ִסיָלאַזְּפִריל ְּפלּוס ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 CILAZAPRIL TEVA   (כל המינונים)   TABS     ִסיָלאַזְּפִריל ֶטַבע    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CIPRALEX    (כל המינונים)   F.C  TABS      ִציְּפָרְלְקס    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 CIPRAMIL     (כל המינונים)   TABS    ִציְּפָראִמיל   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CIPRODEX  (כל המינונים)   TABS  &  CAPLETS    ִציְּפרוְֹדְקס )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  &  ַקְּפִליוֹת 

 CIPROFLOXACIN TEVA  (כל המינונים)    TABS      כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ִציְּפרוְֹפלוְֹקָסִצין ֶטַבע( 

 CIRCADIN   P. R   TABS    ך (   ַטְבִליוֹת  ִסיְרַקִדין  )ִשיְחרּור ִמְתַמש 

 CITALOPRAM TEVA    SCORED TABS      ִציַטאלוְֹּפַרם ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 CLARINASE REPETABS   TABS    ְקַלִריָנז ֶרְּפַטְּבס   ַטְבִליוֹת 

 CLARITHROMYCIN TEVA   (כל המינונים)   TABS    ְקַלִריְתרוִֹמיִצין ֶטַבע   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CLONEX    (כל המינונים)   TABS    ְקלוְֹנְקס    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CLONNIRIT   TABS      ְקלוִֹניִריט   ַטְבִליוֹת 

 CLOOD   TABS   וֹת   ְקלּוד   ַטְבִלי 

 CLOPIDOGREL TEVA   TABS    ְקלוִֹּפידוְֹגֶרל ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 CLOPIXOL     TABS      ְקלוִֹּפיְקסוֹל     ַטְבִליוֹת 

 CLOPIXOL    ORAL DROPS  &  TABS      ְקלוִֹּפיְקסוֹל   ִטיּפוֹת  &  ַטְבִליוֹת 

 CO-BIOTIC   CAPS     ֹסוֹת   ִּביוִֹטיק   ְכמּו-קו 

 CO-BIOTIC KID   POWDER   ִֹּביוִֹטיק ִקיד   ַאְבָקה   -קו 

 CODABROL    SYRUP  &  TABS    קוְֹדַאְּברוֹל   ִסירוֹּפ  &  ַטְבִליוֹת 

 COD-ACAMOL   (כל המינונים)    TABS   ָאָקמוֹל  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  -קוֹד 

 COD-GUAIACOL   SYRUP   ּואיאקוֹל   ִסירוֹּפ ג-קוֹד 

 CODICAL   TABS    קוִֹדיַקל   ַטְבִליוֹת 

 CO-DIOVAN   (כל המינונים)    F.C   TABS   ִֹדיוַֹבאן  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת -קו 

 CODIVIS   S.R.   CAPS    ה (   ְכמּוסוֹת  קוִֹדיִביס )ִשְחרּור מּוְשה 

 COLCHICINE   TABS    קוְֹלִכיִצין  ַטְבִליוֹת 
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 COLDEX    CAPLETS  &  TABS    ְקס     ַקְּפִליוֹת  &  ַטְבִליוֹת  קוְֹלד 

 COLESTID   POWDER     כוֶֹלְסִטיד   ַאְבָקה 

 COLOTAL   TABS    קוֹלוַֹטאל   ַטְבִליוֹת 

 COLPERMIN   E.C  HARD GELATIN   CAPS   סוֹת  ֶגַלִטין קוְֹלּפְרִמין   ְכמּו 

 COMBIVIR   TABS    קוְֹמּבִיִויר   ַטְבִליוֹת 

 COMPETACT    F.C   TABS     קוְֹמּפַטְקט   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 CONCERTA  (כל המינונים)   E.R   TABS       קוְֹנֶסְרָטה  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CONCOR  (כל המינונים)   TABS   וֹר  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת  קוְֹנק 

 COPEGUS   TABS      קוֶֹּפגּוס   ַטְבִליוֹת 

 CORTISONE ACETATE   TABS    קוְֹרִטיזוֹן  ַאְצַטאט   ַטְבִליוֹת 

 COUMADIN  (כל המינונים)   TABS      קּוָמִדין   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CREON   (כל המינונים)   CAPS    ְראוֹן  )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת ְק 

 CREON MICRO   GRANULES     ְקְראוֹן  ִמיְקרוֹ    ְגַרנּולוֹת 

 CRESTOR  (כל המינונים)   TABS     ְקְרְסטוֹר )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 CRIXIVAN  (כל המינונים)   CAPS    ְקִריְקִסיַבאן  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 C-TAMIN  50 mg , 500 mg   TABS     מ"ג   ַטְבִליוֹת  211מ"ג , 21ָטאִמין  -ִסי 

 CURATANE  (כל המינונים)   CAPS     קּוָרָטן  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 CYMBALTA  (כל המינונים)   G.R   CAPS    ִסיְמָּבאְלָתה )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

CYSTADANE   POWDER FOR SOLUTION ִציְסָטַדן   ַאְבָקה להכנת ְתִמיָסה לנטילה דרך הפה 

 CYSTAGON (כל המינונים)     HARD  CAPS    ִציְסָטגוֹן )כל המינונים( ְכמּוסוֹת ָקשוֹת 

 CYTOTEC   TABS    ִציטוֶֹטק   ַטְבִליוֹת 

 D DROPS 400   DROPS (FLORIS)   פלוריש( ִטיּפוֹת   011ֶדי ְדרוֹּפ( 

 DAKTARIN   ORAL GEL     ַדְקָטִרין   אוַֹרל ֶג'ל 

 DALACIN C    (כל המינונים)    CAPS   ָדאָלאִציןC כל המינונים(    ְכמּוסוֹת( 

 DALIRESP   TABS        ְספ   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת  ַדִליר 

 DANOL 200   CAPS    ְכמּוסוֹת    511ָדנוֹל 

 DEKINET   TABS    ֶדִקינ ט   ַטְבִליוֹת 

 DENTIN   SOLUTION    ֶדְנִטין   ְתִמיָסה 

 DEPALEPT     E.C TABS  &  SOLUTION   &  TABS     ֶדַּפֶלְּפט    ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת & ְתִמיָסה & ַטְבִליוֹת 

 DEPALEPT CHRONO   S.R.   TABS   ה (   ַטְבִליוֹת  ֶדַּפֶלְּפט ְכרוֹנוֹ   )ִשְחר  ּור מּוְשה 

 DEPREXAN   DRAGEES    ְקָסן   ַמְחִּפיוֹת  ֶדְּפר 

 DERALIN  (כל המינונים)    TABS     ֶדַרִלין   )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 DES-LORATADIM   TABS   ס  לוַֹרָטִדים   ַטְבִליוֹת -ד 

 DESLORATADINE - TRIMA   TABS     ְַסלוָֹרט  ְתִריָמה   ַטְבִליוֹת   -ִדין ד 

 DESLORATADINE TEVA   F.C  TABS    ְסלוָֹרַטִדין ֶטַבע   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת  ד 



 - 7 -עמוד                                                                     בס"ד                                                                                                                 
 

 שרותי בריאות כללית  -המידע נמסר לזיכוי הרבים על ידי רבני מחלקת דת 
 

 

  5102 תשע"ה רשימת פריטים כשרים לפסח

 DESMOPRESSIN TEVA   (כל המינונים)   TABS    ִסין ֶטַבע   )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  דֹמוְּפר 

 DETRUSITOL SR   (כל המינונים)    CAPS    ְֶטרּוִסיטוֹל  ס.ר   )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת  ד 

 DEXAMETHASONE    (כל המינונים)    TABS    ֶדְקַסֶמַטזוֹן  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 DEXAMOL   CAPLETS    ֶדְקַסמוֹל   ַקְּפִליוֹת 

 DEXAMOL COLD DAY & NIGHT  CARE   CAPLETS    ַלְיָלה   ַקְּפִליוֹת  ֶדְקַסמוֹל קוְֹלד   יוֹם & 

 DEXAMOL KID  RASPB. FLAV. & SUGAR FREE   SYRUP     ֶדְקַסמוֹל ִקיד ּבַטַעם ֶּפֶטל ְלֹלא   סּוָכר   ִסירוֹּפ 

 DEXAMOL KID SYRUP RASPB. FLAV.   SYRUP     ֶדְקַסמוֹל ִקיד ּבַטַעם ֶּפֶטל   ִסירוֹּפ 

 DEXAMOL PLUS   CAPLETS    ַמוֹל ְּפלּוס   ַקְּפִליוֹת ֶדְקס 

 DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT  CARE   CAPLETS     ֶדְקַסמוֹל ִסינּוס   יוֹם & ַלְיָלה   ַקְּפִליוֹת 

 DIACEREIN TEVA   CAPS    ִדיַאֶסִרין ֶטַבע   ְכמּוסוֹת 

 DIANE 35   TABS    ַטְבִליוֹת    02ִדיַאָנה 

 DIATRIM   CAPS    ְַתִרים   ְכמּוסוֹת   ִדיא 

 DIBENYLINE   CAPS    ִדיְּבִניִלין   ְכמּוסוֹת 

 DICLETIN   TABS     ְקִטין   ַטְבִליוֹת  ִדיְקל 

 DIGOXINA KERN-PHARMA    TABS   מ"ג   ַטְבִליוֹת  1.52ַפאְרָמה -ִדיגוְֹקִסיָנה ְקֶרן 

 DILATAM 120 SR   TABS     051ִדיַלאַטם  SR   ַטְבִליוֹת 

 DILATAM 240 CD   TABS      501ִדיַלאַטם CD   ַטְבִליוֹת 

 DILTIAZEM TEVA  (כל המינונים)  TABS    ִדיְלִטיַאֶזם ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 DIOVAN   (כל המינונים)   F.C  TABS    ִדיוַֹבאן  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 DISEPTYL     TABS      ִדיסְּפִטיל    ַטְבִליוֹת 

 DISEPTYL   SUSPENSION    ִדיסְּפִטיל    ַתְרִחיף 

 DISEPTYL FORTE   CAPLETS    ִדיסְּפִטיל פוְֹרֶטה   ַקְּפִליוֹת 

 DISOTHIAZIDE   TABS     ִדיזוִֹתיַאִזיד   ַטְבִליוֹת 

 DONEPEZIL TEVA   (כל המינונים)   TABS       דוֶֹנֶּפִזיל ֶטַבע    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 DOPICAR   TABS    דוִֹּפיַקר   ַטְבִליוֹת 

 DOSTINEX   TABS    דוְֹסִטיֶנְקס   ַטְבִליוֹת 

 DOXY 10   CAPS    ְכמּוסוֹת    01דוְֹקִסי 

 DOXYLIN   TABS      דוְֹקִסיִלין   ַטְבִליוֹת 

 DULOXETINE DR TEVA  (כל המינונים)   CAPS    דּולוְֹקסִטין ֶטַבע  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 DUODART   CAPS    דּואוַֹדְרט   ְכמּוסוֹת 

 DUPHASTON   F.C   TABS     דּוַּפְסטוֹן   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 DUPLEX  (כל המינונים)    COATED   TABS   ונים(    ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת דּוְּפֶלְקס  )כל המינ 

 D-VIT    TABS   ִויט   ַטְבִליוֹת -ִדי 

 D-VIT  200   DROPS   ִטיּפוֹת   511ִויט  -ִדי 

 EASYLAX   TABS    ִאיִזיַלְקס   ַטְבִליוֹת 
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 EBIXA    (כל המינונים)   TABS     ֱאִּביְקָסה    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 EDRONAX   TABS    ֱאְדרוַֹנְקס   ַטְבִליוֹת 

 EDURANT   TABS    ֱאדּוַרְנט   ַטְבִליוֹת 

 EFEXOR XR   (כל המינונים)   E.R  CAPS        ְקסוֹר  )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת          XRֱאפ 

 ELATROL  (כל המינונים)    TABS    ֱאַלְטרוֹל   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ELATROLET   TABS    ֱאַלְטרוֶֹלט  ַטְבִליוֹת 

 ELIQUIS   (כל המינונים)   F.C   TABS    ִליְקוּויז   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת  א 

 ELLA   TABS     ֱאַלא   ַטְבִליוֹת 

 ELTROXIN   (כל המינונים)   TABS    ֹת   ֱאְלְטרוְֹקִסין   )כל המינונים(   ַטְבִליו 

 EMEND   (כל המינונים)   CAPS        ְנד   )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת  ִאימ 

 EMETICS   CAPS        ֱאִמִטיְקס   ְכמּוסוֹת 

 EMILIY   TABS    ֱאִמיִלי   ַטְבִליוֹת 

 ENALADEX    (כל המינונים)   TABS    ְקס    )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  אַנַלד 

 ENALAPRIL    (כל המינונים)   TABS    ֱאָנַלְּפִריל    )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 ENCYPALMED   DRAGEES    ד   ְדַרֶג'ה  ֱאְנִציַּפְלמ 

 ENTUMIN   TABS    ֱאְנטוִֹמין   ַטְבִליוֹת 

 EPANUTIN   CAPS    ְאַּפנוִֹטין   ְכמּוסוֹת 

 EPIVIR   (כל המינונים)    F.C   TABS    ֱאִּפיִביר  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ERDOTIN   CAPS    ֱארדוִֹטין   ְכמּוסוֹת 

 ERIVEDGE   CAPS    ֱאִריֶבְדג'   ְכמּוסוֹת 

 ERYTHRO-TEVA   (כל המינונים)   TABS   ֶֹטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  -ֱאִריְתרו 

 ESCITALOPRAM TEVA    ( םכל המינוני )  TABS    ֱאְסִציַטאלוַֹּפְרם ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ESTELLE-35   TABS    ַטְבִליוֹת    02ֱאְסֶטל 

 ESTO   (כל המינונים)    F.C. TABS    ֱאְסטוֹ  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 ESTRACYT   CAPS    ֱאסְטַרִציט   ְכמּוסוֹת 

 ESTROFEM  (כל המינונים)   TABS    ם  )כל המינונים( ַטְבִליוֹת  ֱאְסְטרוֹפ 

 ETODOLAC ER TEVA   (כל המינונים)  E.R   TABS   ֱאטוֹדוַֹלק ֶטַבעER   ה(   ַטְבִליוֹת  )ִשיְחרּור מּוְשה 

 ETODOLAC TEVA    TABS    ֱאטוֹדוַֹלק ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 ETOPAN  (כל המינונים)   TABS    ֱאתוַֹּפן  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ETOPAN XL   (כל המינונים)  E.R   TABS    ֱאתוַֹּפןXL    ַטְבִליוֹת 

 EUCARBON   TABS    ְאאּוַקְרּבוֹן   ַטְבִליוֹת 

 EUCREAS (כל המינונים)    F.C. TABS    יּוְקִריַאס )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 EUTHYROX  (כל המינונים)   TABS     יּוִטירוְֹקס  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 EVIANA   TABS    ְאִביָאַנה   ַטְבִליוֹת 

 EVIPLERA   F.C  TABS     וִויּפל ָרה   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  א 
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 EVISTA   TABS    ֱאְוִויְסָטה   ַטְבִליוֹת 

 EVITOL  (כל המינונים)    CAPS  &  TABS    ֱאִביטוֹל  )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת  &  ַטְבִליוֹת 

 EXCEDRIN   CAPLETS    ֱאְקֶסְדִרין   ַקְּפִליוֹת 

 EXELON   (כל המינונים)   CAPS    לוֹן  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת  ֱאְקס 

 EXFORGE   (כל המינונים)   F.C TABS    צּוּפוֹת ְאְקספוְֹרג'    ַטְבִליוֹת  ְמ 

 EXIDOL   CAPLETS    ְאֱקִסיֹדול   ַקְּפִליוֹת 

 EXJADE   (כל המינונים)   DISPERSIBLE   TABS    ייד  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת'  ֱאְקסג 

 EXVIERA   TABS    ֱאקסִוויָרה    ַטְבִליוֹת 

 EZETROL   TABS    ְטרוֹל   ַטְבִליוֹת  ֱאז 

 FAMOTIDINE TEVA (כל המינונים)    TABS    ַפמוִֹטיִדין ֶטַבע )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 FAMPYRA   TAB    ַפְמִּפיָרה   ַטְבִליוֹת 

 FANAPT (כל המינונים)   TABS     ַפַנאְּפט )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 FASIGYN   TABS     ַפאִסיִגין   ַטְבִליוֹת 

 FAVOXIL  ( יםכל המינונ )   TABS    ַפבוְֹקִסיל  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 FEBURIC   F.C   TABS       ְפּבּוִריק    ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 FEMARA   F.C   TABS        ְפַמַרה   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 FEMINET   TABS    ִמינ ט   ַטְבִליוֹת  פ 

 FEMINOL   TABS     ְַבִליוֹת ְפִמינוֹל   ט 

 FEMOZOL   F.C  TABS    ְפמוֹזוֹל   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 FENTORA   TABS    פְנטוָֹרה   ַטְבִליוֹת 

 FERRIFOL   TABS     ִריפוֹל   ַטְבִליוֹת  פ 

 FERRIPEL-3   SYRUP   ִריֶּפל  ִסירוֹּפ    0-פ 

 FERRIPROX   F.C   TABS   ִריְּפרוְֹקס   ַטְבִלי  וֹת ְמצּוּפוֹת פ 

 FERROCAL   TABS      רוַֹקל   ַטְבִליוֹת  פ 

 FERROGRAD FOLIC   TABS    רוַֹגְרד פוִֹליק   ַטְבִליוֹת  פ 

 FEXOFENADINE TEVA   (כל המינונים)   F.C   TABS    ְקסוֶֹפַנאִדין ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת  פ 

 FINASTERIDE TEVA   TABS     ַרִייד ֶטַבע   ַטְבִליוֹת  ִפיַנְסט 

 FIRDAPSE   TABS     ִפיְרַדְפסה   ַטְבִליוֹת 

 FLAGYL   ORAL SUSPENSION    ְפַלאִג'יל    ַתְרִחיף 

 FLAME   TABS    ְפָלַאם   ַטְבִליוֹת 

 FLORET   TABS    ְפלוֶֹרט   ַטְבִליוֹת 

 FLUANXOL   TABS    ְְקסוֹל   ַטְבִליוֹת     ְפלּוֲאנ 

 FLUCANOL   (כל המינונים)   CAPS    ְפלוַֹקנוֹל    )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 FLUCONAZOLE TEVA  (כל המינונים)    CAPS     ְפלּוקוָֹנזוֹל ֶטַבע  )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת 

 FLUTINE   CAPS     ְפלּוִטין   ְכמּוסוֹת 
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 FLUVOXAMINE TEVA (כל המינונים)    E.C    TABS    ְפלּובוֹקָסִמין ֶטַבע  )כל המינונים( )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי(   ַטְבִליוֹת 

 FOLEX 400 NEW FORMULATION   CAPS    ְכמּוסוֹת     011פוֹל ְקס 

 FOLI 5   TABS    ַטְבִליוֹת     2פוִֹלי 

 FOLIC 400 (כצט)   TABS    כצט(   ַטְבִליוֹת  011פוִֹליק( 

 FOLIC ACID (כל המינונים רקח )   TABS     חּוְמָצה פוִֹלית )רקח( )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 FOLIC ACID (סם און( )כל המינונים)   TABS    חּוְמָצה פוִֹלית )סם און( )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 FORIC PREGNANCY   TABS    ַטְבִליוֹת   פוִֹריק ֶהָריוֹן 

 FORXIGA   F.C  TABS     פוְֹרִסיַג'ה   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 FOSALAN  (כל המינונים)   TABS     פוַֹסאַלאן   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg   TABS    מ"ג   ַטְבִליוֹת  71פוַֹסאַלאן ָּפַעם ְּבָשבּוע 

 FOSAVANCE   TABS    פוָֹסאֶבְנס   ַטְבִליוֹת 

 FRISIUM   TABS     ְּפִריּזיּום   ַטְבִליוֹת 

 FUCIDIN   TABS       פּוִסיִדין   ַטְבִליוֹת 

 FUSID   TABS    פּוִסיד   ַטְבִליוֹת 

 FYCOMPA  (כל המינונים)      F.C.   TABS    ּפוֹת ַפִייקוְֹמָּפה  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת ְמצּו 

 GABAPENTIN INOVAMED   (כל המינונים)   CAPS      ד   )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת ְנִטין ִאינוַֹבמ   ַגאַּבאפ 

 GABAPENTIN TEVA   (כל המינונים)   CAPS     ְנִטין ֶטַבע   )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת  ַגאַּבאפ 

 GALVUS   TABS    ַגאְלבּוס    ַטְבִליוֹת 

 GASTRO  (כל המינונים)    F.C.   TABS    ַגאְסטרוֹ  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 GAVISCON LIQUID PEPPERMINT   SUSPENSION  ְנָטה   ַתְרִחיף  ָגִביְסקוֹן נוזל מ 

 GAZIM X   TABS   ָגִזיםX   ַטְבִליוֹת 

 GEODON   (כל המינונים)    CAPS   אוֹדוֹן  )כל  המינונים(   ְכמּוסוֹת ג 

 GILEX  (כל המינונים)   CAPS  ִגיל ְקס )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 GIOTRIF  (כל המינונים)   F.C TABS  ג'יוְֹטִריף )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 GLIMEPIRIDE TEVA  (כל המינונים)    TABS  ִּפיַרִייד ֶטַבע )כל המינוני  ם(   ַטְבִליוֹתְגִלימ 

 GLIVEC   F.C TABS & CAPS   ְגִליֶבק   ַטְבִליוֹת & ְכמּוסוֹת 

 GLUBEN   TABS  ן   ַטְבִליוֹת  ְגלּוּב 

 GLUCOMIN   CAPLETS   ְגלּוקוִֹמין   ַקְּפִליוֹת 

 GLUCOPHAGE   CAPLETS  ְגלּוקוַֹפג'   ַקְּפִליוֹת 

 GLUCO-RITE   TABS      ַֹרִייט   ַקְּפִליוֹת -ְגלּוקו 

 GRAMSE PIRIN 325 MG   E.C TABS      מ"ג   )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי(   ַטְבִליוֹת 052ְגָרְמֶזה ִּפיִרין 

 GYNERA   TABS  ִגיֶנָרה   ַטְבִליוֹת 

 HALDOL   DROPS  &  TABS  ֲהְלדוֹל     ִטיּפוֹת  &  ַטְבִליוֹת 

 HALOPER  (כל המינונים)   TABS  ר )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ֳהלוֹּפ 

 HARMONET   TABS  ֳהְרמוֹנ ט   ַטְבִליוֹת 
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 HEPSERA   TABS    ָרה   ַטְבִליוֹת  ֱהְּפס 

 HEXAKAPRON   TABS  ֱהְקַסאַקְּפרוֹן   ַטְבִליוֹת 

 HISTAFED   DRAGEES   ד   ְדַרֶג'ה  ִהיְסָטפ 

 HISTAFED   SYRUP   ד   ִס  ירוֹּפִהיְסָטפ 

 HISTAFED COMPOUND LINCTUS   SYRUP   ד קוְֹמַּפאוְֹנד ִליְנְקטּוס   ִסירוֹּפ  ִהיְסָטפ 

 HISTAFED EXPECTORANT   SYRUP     ד ְאְקסֶּפְקטוַֹרְנט   ִסירוֹּפ  ִהיְסָטפ 

 HISTAZINE   TABS  ִהיְסָטִזין   ַטְבִליוֹת 

 HYCAMTIN   HARD CAPS   ְמּוסוֹתִהיָקְמִטין   כ 

 HYDROCORTISONE   TABS  ִהיְדרוֹקוְֹרִטיזוֹן   ַטְבִליוֹת 

 HYPNODORM   TABS  ִהיְּפנוֹדוְֹרם   ַטְבִליוֹת 

 HYTRIN  (כל המינונים)   TABS     ִהיְטִרין  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 IBUFEN  (כל המינונים)   CAPLETS   ְן  )כל המינונים(  ַקּפ  ִליוֹת ִאיּבּופ 

 IBUPROFEN  200 mg    CAPLETS      מ"ג   ַקְּפִליוֹת 511ִאיּבּוְפרוֶֹפן 

 IBUPROFEN FORTE   CAPLETS  ִאיּבּוְפרוֶֹפן פוְֹרֶטה   ַקְּפִליוֹת 

 ICLUSIG   F.C TABS    ִאיְקלּוִסיג   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 IKACLOMIN   TABS   ִיוֹתִאיַקאְקלוִֹמין   ַטְבל 

 IKACOR  (כל המינונים)    TABS  ִאיַקאקוֹר )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 IKAPRESS  S.R  (כל המינונים)     TABS   ִאיָקאְּפֶרסS.R ה (   ַטְבִליוֹת  )כל המינונים(  )ִעם ִשיְחרּור מּוְשה 

 IMBRUVICA   CAPS  ִאימְּברּוִביָקה   ְכמּוסוֹת 

 IMITREX  ( ינוניםכל המ )    TABS  ְקס  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ִאיִמיְטר 

 IMNOVID  (כל המינונים)   CAPS   ִאיְמנוִֹביד )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 IMODIUM   CAPS  ִאימוְֹדיּום   ְכמּוסוֹת 

 IMPAVIDO   CAPS   ִאיְמַּפִבידוֹ   ְכמּוסוֹת 

 IMURAN  (כל המינונים)   F.C   TABS  ִאימּוַראן  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 INCIVO   TABS  ִאיְנִסיבוֹ   ַטְבִליוֹת 

 INDOVIS   CAPS  ִאיְנדוִֹביס ְכמּוסוֹת 

 INLYTA   (כל המינונים)    TABS     ִאיְנַלִייטה  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 INOVELON   (כל המינונים)    F.C   TABS   לוֹן   )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  ִאינוֹב 

 INSPRA  (כל המינונים)     F.C   TABS  ִאיְנסְּפָרה  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 INTELENCE (כל המינונים)    TABS  ִאיְנֶטֶלְנס  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 INVEGA  ( םכל המינוני )    E.R  TABS  וָגה )כל המינונים(       ַטְבִליוֹת  ִאיְנו 

 INVIRASE       CAPS & TABS   ִאיְנִביַראז      ְכמּוסוֹת & ַטְבִליוֹת 

 IPECAC   SYR        ִאיֶּפַקק   ִסירוֹּפ 

 IRESSA   TABS  ִאיֱרָסה   ַטְבִליוֹת 

 ISENTRESS     F.C   TABS    ס  ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  ִאייסְנטר 
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 ISOKET SPRAY   METERED DOSE SPRAY   ט   ַתְרִסיס ָמדּוד  ִאיזוֹק 

 ISONIAZID   TABS  ִאיזוִֹניַאִזיד   ַטְבִליוֹת 

 ITRANOL   CAPS    ִאיְטָרנוֹל   ְכמּוסוֹת 

 IXEL   (כל המינונים)    CAPS  ל  )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת  ִאיְקס 

 JAKAVI  (כל המינונים)   TABS   ג'ַקִבי  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 JANUET   (כל המינונים)    TABS  ט   )כל המינונים(     ַטְבִליוֹת  ַג'נּוא 

 JANUET XR     (כל המינונים)     E.R   TABS   ט  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת ּבַשֲחרּור מּוְשֱהה   XRַג'נּוא 

 JANUVIA   (כל המינונים)   TABS  ַג'נּוְבָיה  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 JUNGBORN   GRANULES   &  TEA BAGS  ה ִרים  &  ָשִקיוֹת ת   יוְֹנְגּבוְֹרן    ָגְרג 

 JUXTAPID   CAPS  ג'קסַטִּפיד   ְכמּוסוֹת 

 KALBETEN   SUSPENSION   ֶטן   ַתְרִחיף  ַקְלּב 

 KALBETEN FORTE     SUSPENSION  &  TABS  ֶטן פוְֹרֶטה   ַתְרִחיף  &  ַטְבִליוֹת  ַקְלּב 

 KALETRA   (כל המינונים)   F.C   TABS  ָקֶלְטָרה  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 KALSINUS   TABS   ַקְלִסינּוס   ַטְבִליוֹת 

 KALURIL   TABS   ֹתָקלוִֹריל   ַטְבִליו 

 KALYDECO   F.C TABS    ַקִלייְדקוֹ   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 KANK-A   LIQ  ל  ָקְנַקא   נוֹז 

 KAOPECTIN   SUSPENSION  ְקִטין   ַתְרִחיף  ָקאוֹּפ 

 KARIN  (כל המינונים)    TABS   ַקאִרין   )כל המינונים(     ַטְבִליוֹת 

 KATADOLON PR   TABS   קתדולוןPR   ַטְבִליוֹת  ּבִשְחרּור  ְמֻמָשְך 

 KAYEXALATE   PWDR. FOR   SUSPENSION  יְקַסַלאט ַאְבָקה להכנת ַתְרִחיף  ְקא 

 KEMADRIN   TABS   ָמְדִרין    ַטְבִליוֹת  ק 

 KEPPRA    (כל המינונים)    F.C   TABS     ְּפָרה  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ק 

 KIVEXA    F.C   TABS  ִקיְווְקָסה   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 KLARIDEX   CAPLETS  ְקס   ַקְּפִליוֹת  ְקָלִריד 

 KOMBIGLYZE XR (כל המינונים)   E.R   TABS   קוְֹמִּביְגַלִייזXR    כל המינונים(   ַטְבִליוֹת ּבַשֲחרּור מּוְשֱהה( 

 KONSYL EASY MIX  (Sugar Free)  & ORANGE   POWDER   קוְֹנִסיל ִאיִזי ִמיְקס & ַתּפּוז   ַאְבָקה 

 KUKIDENT   CREAM  & TABS  ְנט    קרם & ַטְבִליוֹת  קּוִקיד 

 LAEVOLAC   SOLUTION  לבוַֹלק   ְתִמיָסה 

 LAMICTAL (כל המינונים)  DISPERSIBLE  &  CHEWABLE   TABS   ִעיסוֹת  ָלִמיְקַטל  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת ִסיסוֹת  & ל   מ 

 LAMISIL   TABS   ָלִמיִזיל    ַטְבִליוֹת 

 LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA   TABS  ָלִמיבוֶֹדין / ִזידוֹבּוִדין ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 LAMIVUDINE TEVA      TABS  ָלִמיבוֶֹדין ֶטַבע    ַטְבִליוֹת 

 LAMOGINE (כל המינונים)    TABS  וִֹג'ין )כל המינונים(   ַטְבִליוֹתָלמ 

 LANOXIN PG   ELIXIR   ַלנוְֹקִסיןPG   ֱאִליְקִסיר 



 - 13 -עמוד                                                                     בס"ד                                                                                                                 
 

 שרותי בריאות כללית  -המידע נמסר לזיכוי הרבים על ידי רבני מחלקת דת 
 

 

  5102 תשע"ה רשימת פריטים כשרים לפסח

 LANSO   (כל המינונים)   CAPS  ָלְנסוֹ  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 LANSOPRAZOLE TEVA  (כל המינונים)   CAPS  ָלְנסוְֹּפרזוֹל ֶטַבע )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 LANTON  (כל המינונים)  GASTRO-RESISTANT CAPS  ָלְנטוֹן )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 LANVIS   TABS   ַלאְנִויס    ַטְבִליוֹת 

 LARIAM   TABS  ָלרָיאם   ַטְבִליוֹת 

 LAXADIN   TABS  ָלְקַסעִדין   ַטְבִליוֹת 

 LAXIKAL FORTE   TABS  ָלְקִסיַקל פוְֹרֶטה   ַטְבִליוֹת 

 LAXOPOL   CAPLETS  ָלְקסוֹּפוֹל   ַקְּפִליוֹת 

 LENITIN   TABS  ִניִטין   ַטְבִליוֹת  ל 

 LEPONEX  (כל המינונים)   TABS  ל ּפוֹנ ְקס )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 LERCANIDIPINE TEVA (כל המינונים)   TABS     ֹתֶלְרַקאִניִדיִּפין ֶטַבע )כל המינונים(   ַטְבִליו 

 LERCAPRESS   TABS  ֶלְרָקְּפֶרס   ַטְבִליוֹת 

 LESCOL (כל המינונים)   CAPS  ל ְסקוֹל )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 LETROZOLE DEXCEL   TABS   ל   ַטְבִליוֹת ְקס   ֶלְטרוֹזוֹל ד 

 LETROZOLE FARMOZ   F.C   TABS  ְטרוֹזוֹל   ַפְרמוֹז   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפ  וֹתל 
     

 LETROZOLE TEVA   TABS  ְטרוֹזוֹל ֶטַבע   ַטְבִליוֹת  ל 

 LEUCOVORIN   TABS  לוקוֹבוִֹרין   ַטְבִליוֹת 

 LEUKERAN  F.C   TABS  ָראן    ַטְבִליוֹת  לוק 

 LEVETIRACETAM TEVA   (כל המינונים)    TABTS   ֶֹבִטיַראֶצַטם ֶטַבע   )כל המינונים(  ַטְבִליו  תל 

 LEVETRIM  (כל המינונים)   TABS   ֶווְתִרים   )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ל 

 LEVITRA (כל המינונים)   TABS   ִויְטָרה  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ל 

 LEVO   TABS  ל בוֹ   ַטְבִליוֹת 

 LEVOFLOXACIN TEVA  (כל המינונים)   TABS  (  ַטְבִליוֹתל בוֱֹפלוְֹקַסִצין ֶטַבע  )כל המינונים 

 LEVOPAR PLUS (כל המינונים)   CAPS  ל בוָֹּפר ְּפלּוס )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 LEXIVA   F.C   TAS  ל ְקִסיָבה   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 LICARBIUM   TABS   ִליָקְרְּביּום   ַטְבִליוֹת 

 LIPANOR   CAPS  ִליָּפנוֹר   ְכמּוסוֹת 

 LIPITOR  (כל המינונים)   F.C.  TABS   ִליִּפיטוֹר  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 LITORVA  (כל המינונים)   TABS      ִליטוְֹרָבה  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 LIVIAL    TABS  ִליִויַאל   ַטְבִליוֹת 

 LOPERAMIDE   CAPLETS  לוֶֹּפָרִמיד   ַקְּפִליוֹת 

 LOPERID   CAPS   ִריד   ְכמּוסוֹת  לוֹּפ 

 LOPI-CARE   TABS  אר   ַטְבִליוֹת-לוִֹּפי  ק 

 LOPRESOR    DIVITABS  סוֹר ִדיִויַטְּבס   ַטְבִליוֹת  לוְֹּפר 
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 LORASTINE   TABS      לוַֹרְסִטין    ַטְבִליוֹת 

 LORATADIME   TABS  לוָֹרַטִדים  ַטְבִליוֹת 

 LORATADINE TEVA   TABS  לוָֹרַטִדין ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 LORATRIM   SYRUP  לוָֹרְתִרים   ִסירוֹּפ 

 LORIVAN   TABS  לוִֹריָון   ַטְבִליוֹת 

 LORMYX   TABS  לוְֹרִמיְקס   ַטְבִליוֹת 

 LOSARDEX   (כל המינונים)   TABS  ְקס  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  לוָֹסְרד 

 LOSARDEX PLUS   TABS  ְקס ְּפלּוס   ַטְבִליוֹת  לוַֹסרד 

 LOSARTA 12.5 , 50   TABS   לוַֹסְרָטה   ַטְבִליוֹת 

 LOSARTA PLUS   TABS  לוַֹסְרָטה ְּפלּוס   ַטְבִליוֹת 

 LOSARTAN  TEVA   (כל המינונים)    TABS   לוָֹסְרָטן ֶטַבע   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 LOSARTAN PLUS   TABS  לוָֹסְרָטן ְּפלּוס   ַטְבִליוֹת 

 LOSARTAN PLUS TEVA    TABS   לוָֹסְרָטן ְּפלּוס ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 LOSEC  (כל המינונים)   CAPS  לוֶֹסק  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 LOTAN  (כל המינונים)   TABS   לוָֹטן  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 LOTAN PLUS   TABS  לוָֹטן ְּפלּוס   ַטְבִליוֹת 

 LOZAPINE  (כל המינונים)   TABS  לוַֹזאִּפין   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 LUSTRAL  (כל המינונים)   TABS  לּוסְטָרל   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 LYRICA  (כל המינונים)    CAPS  וֹת לִיִריָקה   )כל המינונים(   ְכמּוס 

 LYRINEL  (כל המינונים)   C.R   TABS       ִליִרינ ל  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 M.I.R   (כל המינונים)   TABS    ם . ַאי . ַאר   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  א 

 MACCABIMOL   CAPLETS  ַמכִּבימוֹל   ַקְּפִליוֹת 

 MACLIVAN   TABS        ְַבִליוֹתַמאְקִליָבן   ט 

 MAGNESIUM DIASPORAL  GRANULES  ַמְגֶנְזיּום ִדיַאְסּפוַֹרל   ְגַרנּולוֹת 

 MAGNESIUM DIASPORAL  LOZENGES  ַמְגֶנְזיּום ִדיַאְסּפוַֹרל   ַטְבִליוֹת ְמִציָצה 

 MAGNESIUM SULPHATE   PWD  ַמְגֶנְזיּום סּוְלַפט   ַטְבִליוֹת ְמִציָצה 

 MAGNEZOOM   CAPS  זּום    ְכמּוסוֹת  ַמְגנ 

 MAGNOX 520   VEGECAPS   ְכמּוסוֹת   251ַמְגנוְֹקס 

 MALARONE  FOR ADULTS TABS  &  PAEDIATRIC   TABS  ָמְלרוֹן    ַטְבִליוֹת למבוגרים  &  לילִדים 

 MARONIL 10,50   DRAGEES    ְדַרֶג'ה   21,01ַמרוִֹניל 

 MARONIL 75 SR   TABS   72ַמרוִֹניל SR      ַטְבִליוֹת 

 MAXIBONE   (כל המינונים)   TABS   ַמְקִסיּבוֹן   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 MCR  (כל המינונים)   C.R. TABS    מ.סי.ר.  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 MEDROL   TABS  ְדרוֹל   ַטְבִליוֹת  מ 

 MEGAXIN   TABS   ְַגאְקִסין   ַטב  ִליוֹתמ 
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 MELIANE   TABS  ִליַאן   ַטְבִליוֹת  מ 

 MELODIL    (כל המינונים)   F.C   TABS  לוִֹדיל   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  מ 

 MEMANTINE TEVA    TABS  ַמְנִטין ֶטַבע   ַטְבִליוֹת  מ 

 MEMORIT   TABS  מוִֹריט   ַטְבִליוֹת  מ 

 MEMOX   ( וניםכל המינ )  TABS     מוְֹקס  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  מ 

 MERCAPTIZOL   TABS  ְרַקְּפִטיזוֹל   ַטְבִליוֹת  מ 

 MERCILON   TABS  ְרִסילוֹן   ַטְבִליוֹת  מ 

 MEROKEN NEW   SOL  ן חדש   ְתִמיָסה רוֹק   מ 

 MESTINON    DRAGEES      ְסִטינוֹן   ַמְחִּפיוֹת  מ 

 MESULID   CAPLETS  סּוִליד   ַקְּפִליוֹת  מ 

 METFORMIN TEVA   TABS    טפוְֹרִמין ֶטַבע   ַטְבִליוֹת  מ 

 METHADONE 5%   CONCENTRATED SOL   % ַתדוֹן  ְתִמיָסה   2מ 

 METHERGIN   TABS  ִג'ין   ַטְבִליוֹת טר   מ 

 METHOTREXAT EBEWE   TABS    טוְֹטֶרְקַסט  ִליוֹתַטבְ  EBEWEמ 

 METOPIRONE   CAPS   טוִֹּפירוֹן   ְכמּוסוֹת  מ 

 METROGYL   ORAL TABS  טרוִֹג'יל   ַטְבִליוֹת  מ 

 MICAL   TABS   ִמיָקל   ַטְבִליוֹת 

 MICRODIOL   TABS  ִמיְקרוְֹדיוֹל   ַטְבִליוֹת 

 MICROGYNON 30   TABS   ַטְבִליוֹת   01ִמיְקרוִֹגינוֹן 

 MICROLUT   TABS  ִמיְקרוֹלּוט   ַטְבִליוֹת 

 MICROPIRIN  (כל המינונים)    E.C. CAPLETS   ִמיְקרוִֹּפיִרין  )כל המינונים(   )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי(   ַקְּפִליוֹת 

 MIDRO   TEA  ה  ִמיְדרוֹ   ת 

 MIFEGYNE   TABS  ִג'ין   ַטְבִליוֹת  ִמיפ 

 MIGRALEVE   TABS    ַטְבִליוֹת ִמיְגָרל ב 

 MIMPARA   (כל המינונים)   F.C   TABS  ִמימָּפַרה  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 MINESSE   F.C. TABS     ִמינ ס   ַטְבִליוֹת 

 MINIRIN   (כל המינונים) SOLUTION  &   TABS  ִמיִניִרין   )כל המינונים(    ְתִמיָסה  &  ַטְבִליוֹת 

 MINOCLIN ( נוניםכל המי )    CAPS  ִמינוְֹקִלין )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 MINOCYCLINE  (כל המינונים)   CAPS  ִמינוִֹציְקִלין   )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 MINULET   TABS  ִמינוֹל ט   ַטְבִליוֹת 

 MIRO  (כל המינונים)   TABS   ִמירוֹ   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 MIRTAZAPINE TEVA  (כל המינונים)   TABS      ִמיְרַטאַזאִּפין ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 MIZOLLEN     TABS  ן    ַטְבִליוֹת  ִמיזוֹל 

 MODAL   CAPS     מוַֹדאל   ְכמּוסוֹת 

 MODAL FORTE   TABS  מוַֹדאל פוְֹרֶטה   ַטְבִליוֹת 
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 MONOCORD  20 & 40   TABS   ַֹטְבִליוֹת    01& 51נוֹקוְֹרד מו 

 MONOCORD 50 SR   TABS    21מוֹנוֹקוְֹרד  SR   ַטְבִליוֹת 

 MONOLONG    (כל המינונים)     S.R. CAPS   מוֹנוֹלוְֹנג  )כל המינונים(     ְכמּוסוֹת 

 MONONIT   (כל המינונים)    TABS   מוֹנוִֹניט  )כל המינונים(     ַטְבִליוֹת 

 MONONIT RETARD 50    S.R. CAPS   ַטאְרד  ְכמּוסוֹת     21מוֹנוִֹניט ר 

 MOTILIUM    TABS  מוִֹטיְליּום    ַטְבִליוֹת 

 MOVEX    TABS  ְקס    ַטְבִליוֹת  מוֹו 

 MOVEX   SOLUTION   ְקס   ְתִמיָסה  מוֹו 

 MOXYPEN     CAPS  ן     ְכמּוסוֹת  מוְֹקִסיּפ 

 MOXYPEN  FORTE    CAPS  ן פוְֹרֶטה    ְכמּוסוֹת  מוְֹקִסיּפ 

 MOXYPEN FORTE     SUSPENSION     ן פוְֹרֶטה    ַתְרִחיף      לבדוק אצל בינדר לא נמצא  מוְֹקִסיּפ 

 MOXYVIT     CAPS  מוְֹקִסיִויט     ְכמּוסוֹת 

 MOXYVIT  FORTE    CAPS  ּוסוֹתמוְֹקִסיִויט פוְֹרֶטה     ְכמ 

 MOXYVIT 125   SUSPENSION   ַתְרִחיף   052מוְֹקִסיִויט 

 MOXYVIT FORTE   SUSPENSION  מוְֹקִסיִויט פוְֹרֶטה   ַתְרִחיף 

 MUCOLESS    SOLUTION  &  TABS  מּוקוֹל ס    ְתִמיָסה  &  ַטְבִליוֹת 

 MUCOLIT    CAPLETS   מּוקוִֹליט    ַקְּפִליוֹת 

 MULTAQ   TABS  מּוְלַטק   ַטְבִליוֹת 

 MUSCOL   TABS    מּוְסקוֹל   ַטְבִליוֹת 

 MYCOBUTIN   CAPS  ִמיקוֹּבּוִטין   ְכמּוסוֹת 

 MYCOPHENOLATE TEVA   TABS  ִמיקוֶֹפנוַֹלט ֶטַבע   ַטְבִליוֹת 

 MYFORTIC   (כל המינונים)   TABS   ִיוֹתִמיפוְֹרִטיק   )כל המינונים(   ַטְבל 

 MYLERAN   TABS  ִמיל ַראן   ַטְבִליוֹת 

 NABUCO   TABS  ָנּבּוקוֹ   ַטְבִליוֹת 

 NAPROXEN SODIUM SP   F.C TABS    ן סוְֹדיּום  ַטְבִליוֹת   SPָנְּפרוְֹקס 

 NARAMIG   TABS  ָנַרִמיג   ַטְבִליוֹת 

 NAROCIN   TABS  ָנרוִֹסין   ַטְבִליוֹת 

 NAVELBINE    (כל המינונים)    SOFT CAPS  ָנַבְלִּבין   ְכמּוסוֹת  ָרכוֹת 

 NAXYN  (כל המינונים)   TABS  ָנְקִסין  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 NEOBLOC   TABS  נ יאוְֹּבלוֹק   ַטְבִליוֹת 

 NEOMYCIN   TABS  נ אוִֹמיִצין   ַטְבִליוֹת 

 NEOTIGASON   (כל המינונים)   CAPS   נ יאוִֹטיַגאזוֹן   )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 NERVEN   DRAGEES  ְרֶבן   ְדַרֶג'ה   ַמְחִּפיוֹת  נ 

 NEULEPTIL   CAPS  נ אוֶֹלְּפִטיל   ְכמּוסוֹת 

 NEUROBETIC   COATED CAPLETS  ִטיק   ַקְּפִליוֹת  נ אוֹרוֹּב 
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 NEURONTIN   (כל המינונים)   CAPS     ְֹנִטין    )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת נ אּורו 

 NEXAVAR   F.C  TABS   ְקְסָבר   ַטְבִליוֹת  נ 

 NEXIUM    (כל המינונים)   TABS    נ ְקְסיּום   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 NIASPAN  (כל המינונים)   E.R F.C TABS    ְשְחרּור ְמֻמָשְך נִיאְסַּפן  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת ּב 

 NIFEDILONG   (כל המינונים)     TABS   מּוָשך  ִניֶפִדילוְֹנג  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת ְּבִשְחרּור מ 

 NITROLINGUAL   METERED DOSE   SPRAY   ִניְטרוִֹליְנגּוַאל   ַתְרִסיס ָמדּוד 

 NOCTURNO   F.C  TABS   ְמצּוּפוֹת  נוְֹקטּוְרנוֹ   ַטְבִליוֹת 

 NOCTURNO L.S. (Low Strength)   F.C  TABS      נוְֹקטּוְרנוֹ ל.ס. )מינון נמוך(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 NORDETTE   TABS     ט   ַטְבִליוֹת  נוְֹרד 

 NORIT   TABS  נוִֹריט   ַטְבִליוֹת 

 NORLEVO   TABS  נוְֹרל בוֹ   ַטְבִליוֹת 

 NORLIP   F.C    TABS  נוְֹרִליפ   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 NORMALAX   POWDER  נוְֹרָמַלאְקס   ַאְבָקה 

 NORMALAX KIDS   POWDER      נוְֹרָמַלאְקס ִקיְדס   ַאְבָקה 

 NORMALOL  (כל המינונים)    TABS   נוְֹרָמלוֹל  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 NORMITEN  (כל המינונים)    TABS      ן )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  נוְֹרמִיט 

 NORMOPRESAN   TABS  ַסאן   ַטְבִליוֹת  נוְֹרמוְפר 

 NORPROLAC (כל המינונים)   TABS  נוְֹרְּפרוָֹלק   ַטְבִליוֹת 

 NORTYLIN (כל המינונים)   TABS    נוְֹרִטיִלין   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 NORVASC ( ינוניםכל המ )   TABS  נוְֹרַואְסק   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 NORVIR   F.C  TABS  נוְֹרִויר    ַטְבִליוֹת 

 NOTENSYL   SYRUP  ְנִסיל   ִסירוֹּפ  נוֹט 

 NOTENSYL   TABS  ְנִסיל   ַטְבִליוֹת  נוֹט 

 NOVITROPAN   TABS  נוִֹביְטרוָֹּפן   ַטְבִליוֹת 

 NOVOFEM   TABS  ם   ַטְבִליוֹת  נוֹבּופ 

 NOVONORM  (כל המינונים)   TABS   נוֹבוֹנוְֹרם  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 NUEDEXTA   CAPS  נּוֶדקסָטה   ְכמּוסוֹת 

 NUROFEN   TABS  ן   ַטְבִליוֹת  נּורוֹפ 

 NUROFEN COLD & FLU   TABS   ֹן ִצינּון & ַשַּפַעת     ַטְבִליו  תנּורוֹפ 

 NUROFEN FORTE   TABS  ן פוְֹרֶטה   ַטְבִליוֹת  נּורוֹפ 

 NUROFEN QUICK  (כל המינונים)   TABS  ן ְקוִויק  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  נּורוֹפ 

 NUSSIDEX   TABS  ְקס   ַטְבִליוֹת  נּוִסיד 

 NYSTATIN READY MIX   SOLUTION      ִדי ִמיְקס   ְתִמ  יָסהִניְסָטִטין ר 

 OCSAAR  (כל המינונים)   TABS  אוְֹקַסאר  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 OCSAAR PLUS    F.C  TABS     אוְֹקַסאר ְּפלּוס    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 
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 OFLODEX   CAPLETS  ְקס   ַקְּפִליוֹת  אוְֹפלוֹד 

 OFLOXACIN TEVA    TABS   ְִליוֹתאוְֹפלוְֹקָסִצין ֶטַבע    ַטב 

 OLANZAPINE ODT TEVA   (כל המינונים)    ORDISPERSIBLE  TABS       אוַֹלְנַזִּפיןODT ִסיסּות ַּבֶּפה  ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת מ 

 OLANZAPINE TEVA   (כל המינונים)    TABS  אוַֹלְנַזִּפין ֶטַבע   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 OMACOR   CAPS   אוָֹמקוֹר   ְכמּוסוֹת 

 OMEPRADEX  (כל המינונים)    CAPLETS  ְּפַרֶדְקס  )כל המינונים(   ַקְּפִליוֹת  אוֹמ 

 OMEPRADEX - Z   CAPLETS   ְּפַרֶדְקס  ַקְּפִליוֹת   Z -אוֹמ 

 OMNIC   S.R   CAPS  אוְֹמִניק    ְכמּוסוֹת 

 OMNIC OCAS    P.R   FILM-COATED  TABS  אוְֹמִניק אוַֹקאס    ְכמּוסוֹת 

 ONGLYZA  (כל המינונים)   TABS    אוֹנְגִלייָזה )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 OPSUMIT   F.C  TABS       אוְֹּפסּוִמיט   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 OPTALGIN    TABS  &   DROPS  &  CAPLETS  ּפוֹת  &  ַקְּפִליוֹתאוְֹּפַטְלִגין    ַטְבִליוֹת  &  ִטי 

 ORACORT   PASTE  אוָֹרקוְֹרט   ַּפְסָטה 

 ORACORT E   PASTE  אוָֹרקוְֹרט ִא   ַּפְסָטה 

 ORALTEN    TROCHE   LOZENGES  ן ְטרוֹכ   ָלְכַסְניוֹת  אוַֹרְלט 

 ORAP FORTE   TABS  אוַֹראּפ פוְֹרֶטה   ַטְבִליוֹת 

 ORFADIN  (כל המינונים)    HARD CAPS  אוְֹרַפִדין  )כל המינונים(     ְכמּוסוֹת ַקשוֹת 

 OSMO ADALAT  (כל המינונים)   S.R. TABS  אוְֹסמוֹ ָאַדָלט )כל המינונים( ס.ר   ַטְבִליוֹת 

 OSPOLOT   TABS  אוְֹסּפוֹלוֹט   ַטְבִליוֹת 

 OTEZLA   (כל המינונים)   TABS     )ְזָלה  )כל המינונים  ַטְבִליוֹתאוֹט 

 OXACATIN   SYRUP  אוְֹקָסַקִטין   ִסירוֹּפ 

 OXIMAG   TABS  אוְֹקִסיַמג   ַטְבִליוֹת 

 OXOPURIN   CAPLETS  אוְֹקסוֹּפּוִרין   ַקְּפִליוֹת 

 OXYCONTIN   (כל המינונים)    C.R. TABS  אוְֹקִסיקוְֹנִטין  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 PAMID   TABS   ִָמיד   ַטְבִליוֹתּפ 

 PAPAVERINE HCL  (כל המינונים)   TABS    ָּפַפַבִרין הידרוכלוריד )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 PARAMOL   CAPLETS   ָּפַראמוֹל   ַקְּפִליוֹת 

 PARAMOL AF & SHIUL DAY & NIGHT CARE    CAPLETS   & בַלְיָלה   ַקְּפִליוֹתָּפַראמוֹל ַאף ְוִשיעּול ְלִטיּפּול ַּביוֹם 

 PARAMOL AF DAY & NIGHT  CARE    CAPLETS   ָּפַראמוֹל ַאף ְלִטיּפּול ַּביוֹם & בַלְיָלה   ַקְּפִליוֹת 

 PARAMOL PLUS   CAPLETS  ָּפַראמוֹל ְּפלּוס   ַקְּפִליוֹת 

 PARAMOL TARGET   CAPLETS  ָּפַראמוֹל ַטְרֶגט   ַקְּפִליוֹת 

 PAROTIN  (כל המינונים)   TABS  ָּפרוִֹטין )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 PARTANE   (כל המינונים)   TABS  ַּפְרַטאן  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 PAXXET 20  , 30    TABS   ט  ַטְבִליוֹת    01,   51ַפאְקס 

 PEGLAX  NEUTRAL   SOLUBLE POWDER    ְְגָלְקס ָנטּוַראל   ַאב  ָקה   ּפ 
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 PENEDIL   (כל המינונים)  E.R   TABS  ֶנִדיל  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת עם פעילות מושהית  ּפ 

 PEN-RAFA VK   CAPLETS  ן  ק   ַקְּפִליוֹת-ָרַפא ִוי-ּפ 

 PEN-RAFA VK FORTE  POWDER FOR    SYRUP & CAPLETS  ן  וֹתק פוְֹרֶטה   ִסירוֹּפ & ַקְּפִלי-ָרַפא ִוי-ּפ 

 PENTASA S.R  (כל המינונים)  TABS & GRANULES   ְנָטַסה  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת ְוגָרנּולוֹת ְּבִשְחרּור ִאיִטי  S.Rּפ 

 PERCOCET   (כל המינונים)  TABS  ט  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת ְרקוֹס   ּפ 

 PERMIXON   CAPS  ְרִמיְקסוֹן   ְכמּוסוֹת  ּפ 

 PERPHENAN   (כל המינונים)   TABS  ַנאן  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת ְרפ   ּפ 

 PERTUSSOL  SYRUP  ְרטּוסוֹל   ִסירוֹּפ  ּפ 

 PHEBURANE   GRANULES    ְפּבּוַרן   ְגָרנּולוֹת 

 PHENOBARBITONE 100MG    TABS   מ"ג   ַטְבִליוֹת 011ְפנוָֹּבְרִּביטוֹן 

 PHENOBARBITONE 15MG     מ"ג   ַטְבִליוֹת 02ְפנוָֹּבְרִּביטוֹן 

 PK-MERZ   TABS    ֶמְרץ   ַטְבִליוֹת  -ִפק 

 PLAQUENIL SULFATE   TABS  ְּפָלְקוּוִניל סּוְלַּפאט   ַטְבִליוֹת 

 POINT   F.C    TABS  ּפוִֹיְנט   ַטְבִליוֹת 

 POLYVIT 30 PLUS   CAPS   וֹתְכמּוס    01ּפוִֹליִויט ְּפלּוס 

 POSTINOR -1   TABS  ַטְבִליוֹת   0-פוְֹסִטינוֹר 

 PRADAXA   (כל המינונים)    CAPS   ְּפַרַדְקָסה     ְכמּוסוֹת 

 PRAMIN   TABS  ְּפַראִמין ַטְבִליוֹת 

 PRANDASE   (כל המינונים)   TABS   ְּפַרְנַדאז  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 PRAVALIP   ( יםכל המינונ )    TABS     ְּפַרַבִליפ   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 PRAVASTATIN TEVA   (כל המינונים)   TABS  ְּפַרַבְסַטאִטין ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 PREDNISONE   (כל המינונים)    TABS  דִניזוֹן  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְּפר 

 PRESSOLAT   ( יםכל המינונ )   TABS  סוַֹלאט   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְּפר 

 PREZISTA 300,400,600   TABS  ִזיְסָטה   ַטְבִליוֹת  ְּפר 

 PRIMOLUT-NOR   TABS  נּור   ַטְבִליוֹת-ְּפִרימוֹלוֹט 

 PRIZMA    (כל המינונים)   F.C. TABS     ְּפִריְזָמה   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 PRIZMA   FORTE   F.C.  TABS   ְּפִריְזָמה פוְֹרֶטה   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת 

 PROAVNIR   (כל המינונים)     TABS      ְּפרוַֹאְווִניר  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 PROCOR   TABS    ְּפרוֹקוֹר   ַטְבִליוֹת 

 PRO-CURE   TABS  ְֹקיּור   ַטְבִליוֹת-ְּפרו 

 PROFENID   ( המינונים כל )   CAPS  ִניד  )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת  ְּפרוֹפ 

 PROFEX   (כל המינונים)    TABS  ְקס  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְּפרוֹפ 

 PROFITEN   TABS  ן   ַטְבִליוֹת  ְּפרוִֹפיט 

 PROGRAF  (כל המינונים)   CAPS  ְּפרוְֹגָרף  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 PROGYLUTON   TABS  ְּפרוִֹגילּוטוֹן   ַטְבִליוֹת 
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 PROGYNOVA   TABS     ְּפרוִֹג'ינּוָבה   ַטְבִליוֹת 

 PROLOL   (כל המינונים)     TABS   ְּפרוֹלוֹל   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 PROMETHAZINE 0.1 %   SYRUP    % ָתִזין  ִסירוֹּפ   1.0ְּפרוֹמ 

 PROMETHAZINE EXPECTORANTS   SYRUP   % ְקטוָֹרְנט ְספ  ָתִזין  א   ִסירוֹּפ   1.0ְּפרוֹמ 

 PROMNIX    CAPS  ְּפרוְֹמִניְקס   ְכמּוסוֹת 

 PRONESTIN    LIQ  ל ְסִטין   נוֹז   ְּפרוֹנ 

 PROPECIA   TABS  ְּפרוֶֹפְסָיה   ַטְבִליוֹת 

 PROPYL-THIOCIL   TABS   ַטְבִליוֹת  ְּפרוִֹּפיל ְתיוִֹציל 

 PROTHIAZINE   TABS     ְּפרוִֹטיַאִזין   ַטְבִליוֹת 

 PROTOCIDE   TABS  ְּפרוֹטוִֹציד   ַטְבִליוֹת 

 PROVERA    (כל המינונים)   TABS  ָרה   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְּפרוֹב 

 PROVIGIL   TABS  ְּפרוִֹויִג'יל   ַטְבִליוֹת 

 PROVIRON   TABS  ְּפרוִֹוירוֹן   ַטְבִליוֹת 

 PROZAC   CAPS  ְּפרוָֹזק   ְכמּוסוֹת 

 PRYSOLINE   TABS  ְּפִריזוִֹלין  ַטְבִליוֹת 

 PURI-NETHOL   TABS  ּפּוִרינ טוֹל   ַטְבִליוֹת 

 PYRIDOSTIGMINE  (כל המינונים)   TABS  ִּפיִרידוְֹסִטיְגִמין  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 QLAIR   F.C   TABS  ִייר   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת  ְקל 

 QUETI  25   TABS  קוּוֱאִטי   ַטְבִליוֹת 

 QUETIAPINE TEVA   (כל המינונים)   TABS  ְקֶווִטיַאִפין ֶטַבע  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 QUINIDINE SULFATE   TABS     ִקיִניִדין סּוְלַּפט   ַטְבִליוֹת 

 QUININE SULFATE     ִקיִנין סּוְלַּפט   ַטְבִליוֹת 

 RAFASSAL (כל המינונים)    TABS  &  CAPLETS   ָרַפאַסאל )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  &  ַקְּפִליוֹת 

 RAMIPRIL PLUS TEVA (כל המינונים)   TABS  ָרִמיְּפִריל ְּפלּוס ֶטַבע )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 RAMIPRIL TEVA (כל המינונים)   TABS   ָרִמיְּפִריל ֶטַבע )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 RAMITENS   (כל המינונים)   CAPS   ְנס  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת  ָרִמיט 

 RAPAMUNE    COATED TABS   ָרַּפאְמיּון   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 RASILEZ   (כל המינונים) F.C   TABS  ז  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ָראִסיל 

 RAZIN   CAPS  ָרִזין   ְכמּוסוֹת 

 REBETOL   CAPS  טוֹל   ְכמּוסוֹת ּב   ר 

 RECITAL 20,40   TABS   ִסיָטל  ַטְבִליוֹת   01,51ר 

 REKAMIDE   TABS  ַרָקִמיד   ַטְבִליוֹת 

 REKOD   TABS  קוֹד   ַטְבִליוֹת  ר 

 RELAXINE   TABS  ָלְקִסין   ַטְבִליוֹת  ר 

 RELERT   (כל המינונים)   TABS   ִריל ְרט  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 
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 REMERON   F.C   TABS  ֶמרוֹן   ַטְבִליוֹת  ר 

 REMINYL  (כל המינונים)   TABS  ִמיִניל )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ר 

 REMINYL PRC  (כל המינונים)    P.R   CAPS  ִמיִניל  )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת  PRCר 

 REMOTIV  (כל המינונים)  F.C  TABS  ִרמוִֹטיב  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 RENAGEL  (כל המינונים)   TABS  ִרנֶג'ל  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 RENNIE ICE   CHEWABLE TABS  ַסה ֶרִני ַאִייס   ַטְבִליוֹת  ְלְלִעי 

 RENVELA    TABS   ְנֶווָלה     ַטְבִליוֹת  ר 

 REPAGLINIDE TEVA   (כל המינונים)    TABS  ֶרַּפאְגִליִניד ֶטַבע  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 RESOLOR  (כל המינונים)   F.C   TABS   רזולור  )כל המינונים (   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 RETROVIR   ( ניםכל המינו )   CAPS  ְטרוִֹביר  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת  ר 

 REVATIO   TABS  ָווְטיוֹ   ַטְבִליוֹת  ר 

 REVLIMID (כל המינונים)  CAPS     ֶרְבִליִמיד )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 REVOLADE  (כל המינונים)   TABS   ֶרבוְֹלי יד  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת   מצופות 

 REYATAZ  (כל המינונים)   CAPS  ָייאַטאז   ְכמּוסוֹת  ר 

 RIBONE 35 , 150  TABS   ַטְבִליוֹת  021,  02ִריּבוֹן 

 RIDAZIN   (כל המינונים)   TABS  ִריָדִזין ) כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 RILUTEK   TABS  ק    ַטְבִליוֹת  ִרילוֹט 

 RIMACTAN   CAPS   ְמּוסוֹתִריָמְקַטן   כ 

 RISEDRONATE TEVA (כל המינונים)   TABS     ִריזְדרוַֹנט  ֶטַבע   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 RISPERDAL   (כל המינונים)   TABS  &  ORAL SOLUTION  ְרַדל  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת  &  ְתִמיָסה  ִריְסּפ 

 RISPERIDEX    (כל המינונים)     TABS  ְקס  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹתִרי ִריד   ְסּפ 

 RISPOND    (כל המינונים)     TABS  &  ORAL SOLUTION  ִריְספוְֹנד  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  &  ְתִמיָסה 

 RITALIN     S.R. TABS    ִריָטִליןS.R    ַטְבִליוֹת 

 RITALIN  LA   (כל המינונים)    M.R. CAPS    ִָלין ִריטLA   ה  )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת ּבִשְחרּור  מּוְשה 

 RIVASTIGMINE DEXCEL  (כל המינונים)   HARD CAPS  ְקֶסל )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת  ִריַבְסִטיְגִמין ד 

 RIVOTRIL    DROPS   ִריווְֹטִריל   ִטיּפוֹת 

 RIZALT  (כל המינונים)    TABS  ונים(   ַטְבִליוֹתִריָזְלט )כל המינ 

 ROACCUTANE  (כל המינונים)   CAPS   רוַֹאקּוָטן )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 RODENAL  (כל המינונים)   TABS  ָנל )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  רוֹד 

 ROKACET    CAPLETS  ט    ַקְּפִליוֹת  רוַֹקס 

 ROKACET PLUS   CAPLETS   ט ְּפלּוס   ַק  ְּפִליוֹתרוַֹקס 

 RONEXINE   100MG   TABS     מ"ג   ַטְבִליוֹת 011רוָֹנְקִסין 

 RONEXINE   25MG   TABS     מ"ג   ַטְבִליוֹת 52רוָֹנְקִסין 

 ROPINIROLE  TEVA   (כל המינונים)  TABS  רוִֹּפיִנירוֹל  ֶטַבע  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 ROSUVASTATIN TEVA   ( נוניםכל המי )  TABS   רוֹזּוַבְסַטִטין  ֶטַבע   )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 
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 ROVAMYCINE   TABS  רוָֹבאִמיִצין   ַטְבִליוֹת 

 ROWACHOL    CAPS  &  LIQUID   ל  רוָֹואכוֹל    ְכמּוסוֹת  &  נוֹז 

 ROWATINEX   CAPS  רוָֹואִטינ ְקס    ְכמּוסוֹת 

 ROXO 150    SCORED TABS   ַֹטְבִליוֹת    021רוְֹקסו 

 RYTHMEX   (כל המינונים)     TABS   ְקס  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ִריְתמ 

 RYTHMICAL   (כל המינונים)   CAPS  ִריְטִמיָקל  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 SABRILAN   TABS  ַסְּבִריָלן   ַטְבִליוֹת 

 SALAGEN   TABS   ן  ַטְבִליוֹת  ָסַלג 

 SALAZOPYRIN    TABS  ָסַלאזוִֹּפיִרין   ַטְבִליוֹת 

 SALAZOPYRIN  EN    TABS  נ.   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת  ָסַלאזוִֹּפיִרין ִאי.א 

 SALVAKAL   TABS  ַסְלָבַקל   ַטְבִליוֹת 

 SANDIMMUN NEORAL (כל המינונים) SOFT GELATINE CAPS  י  אוָֹרל )כל המינונים(    ְכמּוסוֹתָסנְדִאימּון נ 

 SATIVEX   OROMUCOSAL SPRAY  ה ְקס   ַתְרִסיס  ְלָחָלל  הּפ   ַסִטיב 

 SEASONIQUE   TABS  ִסיזוִֹניק   ַטְבִליוֹת 

 SEBIVO   F.C   TABS  ִּביבוֹ   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  ס 

 SEDURAL   TABS  דּוָרל   ַטְבִליוֹת  ס 

 SELGIN   TABS  ֶסלְג'ין   ַטְבִליוֹת 

 SELINCRO 18 MG   F.C   TABS   ֹמ"ג    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת    05סִלינְקרו 

 SENSAMOL   CAPLETS  ְנָסמוֹל   ַקְּפִליוֹת  ס 

 SERDOLECT   (כל המינונים)     F.C   TABS  ְרדוֶֹלְקט  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  ס 

 SERENADA   (כל המינונים)   F.C   TABS        ֶסֶרָנָדה  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 SEROQUEL   (כל המינונים)   TABS  ל   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת רוֹקּוא   ס 

 SEROQUEL XR (כל המינונים)  P.R   TABS   ל רוֹקּוא   )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת XRס 

 SEROXAT   TABS  רוְֹקָסט   ַטְבִליוֹת  ס 

 SERTRALINE TEVA   (כל המינונים)   TABS   ְרטָרִלין ֶטַבע   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ס 

 SETRON   TABS  ֶסְטרוֹן   ַטְבִליוֹת 

 SHALOSH B  TABS    ָשלוֹשB   ַטְבִליוֹת 

 SHELLY   TABS  ֶשִלי   ַטְבִליוֹת 

 SIFROL ER (כל המינונים)  TABS   ִסיְפרוֹלER  כל המינונים(   ַטְבִליוֹת( 

 SIL - ON 25,50,100   F.C   TABS   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת   011,  21,  52אוֹן  -ִסיל 

 SILDENAFIL ACTAVIS (כל המינונים)    F.C   TABS   צּוּפוֹתִסיְלֶדַנִפיל ַאְקַטִביס )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמ 

 SILDENAFIL TEVA  (כל המינונים)    F.C   TABS  ִסיְלֶדַנִפיל ֶטַבע   )כל המינונים(     ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 SIMICOL   TABS   ִסיִמיקוֹל ַטְבִליוֹת 

 SIMVACOR   (כל המינונים)   TABS  ִסיְמָבקוֹר  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 SINEMET CR   TABS   ט  ַטְבִליוֹת    CRִסינמ 
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 SINGULAIR  10MG   TABS   מ"ג    ַטְבִליוֹת 01ִסיְנגּול ייר 

 SINTROM   TABS  ִסיְנטרוֹם   ַטְבִליוֹת 

 SINUFED   SYRUP  ד   ִסירוֹּפ  ִסינּופ 

 SINUFED   TABS  ד   ַטְבִליוֹת  ִסינּופ 

 SLEEP AID   TABS   ֹיד   ַטְבִליו  תְסִליּפ א 

 SLIDER   TABS  ְסַלִייֶדר    ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 SLOW - K   S.R.   TABS   ֹק    ַטְבִליוֹת-ְסלו 

 SLOW DERALIN   (כל המינונים)   S.R   CAPS  ָרִלין  )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת  ְסלוֹאוֹ ד 

 SODIUM BICARBONATE 500 mg   TABS  ט   ַטְבִליוֹתסוְֹדיּום ִּביָקְרּבוֹנ 

 SODIUM CHLORIDE 500 mg   TABS   מ"ג   ַטְבִליוֹת 211סוְֹדיּום ְכלוִֹריד 

 SOLIAN   (כל המינונים)    TABS  סוִֹליַאן  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 SOLIFENACIN TEVA   (כל המינונים)   TABS    ֹתסוִֹליְפַנאִצין ֶטַבע   )כל המינונים(    ַטְבִליו 

 SOLIFENACIN TRIMA   (כל המינונים)   TABS   סוִֹליְפַנאִצין ְתִריָמה   )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 SOLVEX     SOLUTION  &  TABS  ְקס    ְתִמיָסה  &  ַטְבִליוֹת  סוְֹלב 

 SORBON   (כל המינונים)   TABS     סוְֹרּבוֹן   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 SPASMALGIN   TABS  ְסַּפְסָמְלִגין   ַטְבִליוֹת 

 SPASMEX    (כל המינונים)    TABS  ְסָּפְזֶמְקס   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 SPASMOMEN   TABS  ן   ַטְבִליוֹת  ְסָּפְזמוֹמ 

 SPIRONOLACTONE TEVA (כל המינונים)   TABS    )ַטְבִליוֹתְסִּפירוֹנוַֹלְקטוֹן ֶטַבע )כל המינונים 

 SPORANOX   CAPS  ְסּפוַֹרנוְֹקס   ְכמּוסוֹת 

 SPRYCEL  (כל המינונים)   F.C   TABS  ְסִּפיִרייֶסל   )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 STATOR 5,20,40   TABS    ַטְבִליוֹת   01,51,2ְסַטטוֹר 

 STEROCORT   TABS  ְסֶטרוֹקוְֹרט   ַטְבִליוֹת 

 STILNOX   TABS  ְסִטיְלנוְֹקס   ַטְבִליוֹת 

 STIVARGA    F.C   TABS  סִטיַווְרָגה   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 STOCRIN   (כל המינונים)   CAPS  ְסטוְֹקִרין   )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 STOPIT   CAPS  ְסטוִֹּפיט   ְכמּוסוֹת 

 STRIBILD   F.C  TABS   ִיְלד   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת   סְטִריּב 

 STUNARONE   TABS     ְסטּוָנרוֹן    ַטְבִליוֹת 

 SUCRIN   TABS  סּוְכִרין  ַטְבִליוֹת 

 SUMATRIDEX   (כל המינונים)   CAPLETS  ְקס  )כל המינונים(   ַקְּפִליוֹת  סּוָמְטִריד 

 SUMATRIPTAN  TEVA (כל המינונים)   TABS   ִריְּפַטאן  ֶטַבע   ַטְבִליוֹתסּוָמאְט 

 SWISS RELIEF DUAL RELEASE    CAPS   ְסוּויס ֶרליף ֶרליף דּוַאל ִריִליז   ְכמּוסוֹת 

 SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR   SYRUP   ִסיְמפוָֹקל ּבַטַעם ְדַבש וִלימוֹן   ִסירוֹּפ 

 SYNTHROID   (כל המינונים)    TABS   ִֹאיד   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹתִסיְנְטרו 
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 TACROCEL (כל המינונים)   CAPS   ַטְקרוֶֹסל  )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת 

 TAFINLAR (כל המינונים)    CAPS     ַטִפיְנָלר )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת 

 TAMBOCOR   (כל המינונים)   TABS  ָטְמּבוֹקוֹר   ַטְבִליוֹת 

 TAMIFLU   (כל המינונים)   CAPS     ָטִמיְפלּו  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 TAMOXIFEN TEVA  (כל המינונים)   TABS  ן ֶטַבע )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ָטמוְֹקִסיפ 

 TAMSULOSIN INOVAMED   P.R CAPS   ָטְמסּולוִֹסין  ִאינוַֹבֶמד  )ִשְחרּור מבּוַקר(  ְכמּוסוֹת 

 TAMSULOSIN TEVA   M.R    CAPS   ָטְמסּולוִֹסין  ֶטַבע  )ִשְחרּור מבּוַקר(  ְכמּוסוֹת 

 TARCEVA   (כל המינונים)   TABS  ַבה ַטְבִליוֹת  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ַטְרס 

 TARGIN  (כל המינונים)    P.R    TABS  ָטְרִגין  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 

 TARIM  ( נוניםכל המי )    F.C    TABS   ַתִרים )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 TARIVID   TABS  ָטִריִויד   ַטְבִליוֹת 

 TARODENT   MOUTHWASH  ה ְנט   ְשִטיַפת ּפ   ָתרוֹד 

 TASIGNA (כל המינונים)   CAPS  ָטִסיְגָנה )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 TAVANIC   TABS   ִַניק   ַטְבִליוֹת   ָטאב 

 TECFIDERA (כל המינונים)     CAPS      ָרה )כל המינונים(     ְכמּוסוֹת  ַטְקִפיד 

 TEEJEL   GEL     ִטיֶג'ל   ֶג'ל 

 TEGRETOL 200   TABS   טוֹל ְגר   ַטְבִליוֹת  511ט 

 TEGRETOL CR (כל המינונים)   CR DIVITABS   טוֹל ְגר   ם(  ַטְבִליוֹת)כל המינוני CRט 

 TELFAST   (כל המינונים)    F.C. TABS  ֶלָפְסט  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  ט 

 TEMO    (כל המינונים)   CAPS  מוֹ   )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת  ט 

 TEMODAL   (כל המינונים)   CAPS  מוָֹדאל  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת  ט 

 TENOFOVIR TEVA  (כל המינונים)   F.C. TABS      ֹנופוִֹביר ֶטַבע   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  ט 

 TERAZOSIN TEVA  (כל המינונים)   TABS   ָרזוִֹסין ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ט 

 TERBINAFINE TEVA   CAPLETS  ְרִּביָנאִפין ֶטַבע   ַקְּפִליוֹת  ט 

 TERBULIN   SYRUP  ְרּבּוִלין   ִסירוֹּפ  ט 

 TERIL  (כל המינונים)   TABS  ִריל  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ט 

 TERIL CR   (כל המינונים)     TABS     ִריל  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת CRט 

 TEVAPIRIN    E.C. TABS  ֶטַבעִּפיִרין   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 THALIDOMIDE CELGENE 50MG    HARD  CAPS  ֶלִג'ין   ְכמּוסוֹת ָקשוֹת  ָתִלידוִֹמיד  ס 

 THEOTARD  (כל המינונים)    S.R. CAPS  אוָֹטְרד    )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת  ת 

 THEOTRIM  (כל המינונים)     S.R. TABS    יאוְֹתִרים  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ת 

 THERACAP 131   CAPS   ַראַקאּפ  ְכמּוסוֹת   000ת 

 TIMONIL  300, 600   RETARD  S.R. DIVITABS     יָטְרד  ַטְבִליוֹת   011,  011ִטימוִֹניל  ר 

 TIPTIPOT FERRIPEL-3    DROPS  ל ִריּפ   ִטיּפוֹת     0-ִטיפִטיּפוֹת פ 

 TIPTIPOT VITAMIN D   DROPS   ִָמין ִדי  ִטיּפוֹת  ִטיפִטיּפוֹת ִויט 
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 TOCARE    SYRUP  אר   ִסירוֹּפ  טוֹק 

 TOLTERODINE E.R. TEVA  (כל המינונים)   CAPS   טוְֹלְטרוִֹדיןE.R  ֶטַבע )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 TONIGHT   TABS  טּוָנִייט   ַטְבִליוֹת 

 TOPAMAX   (כל המינונים)    TABS  נונים(     ַטְבִליוֹת טוָֹּפַמְקס  )כל המי 

 TOPAMAX SPRINKLE   CAPS  ל   ְכמּוסוֹת  טוָֹּפַמְקס ְסּפִריְנק 

 TOPIRAMATE TEVA  (כל המינונים)   TABS  טוִֹּפיָראַמט ֶטַבע  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 TOPITRIM   (כל המינונים)    TABS  טוִֹּפיְתִרים  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 TORID   (כל המינונים)     TABS  תוִֹריד   )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 TOVIAZ   (כל המינונים)     P.R    TABS  טוִֹביַאז    ַטְבִליוֹת 

 TRACLEER   (כל המינונים)  F.C   TABS  ְטַרְקִליר  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 TRAJENTA - DUO  ( נוניםכל המי )    F.C   TABS   ְנָטה דּואוֹ  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת'  ְטַרג 

 TRAMADEX   DROPS  ְקס   ִטיּפוֹת  ְטָרַמד 

 TRAMAL   CAPS  ְטָרַמל    ְכמּוסוֹת 

 TRAMAL RETARD   (כל המינונים)    S.R. TABS  ְטָרַמל ֶרַטְרד  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 TRANDATE  (כל המינונים)    TABS  ִייט  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְטַרְנד 

 TRANXAL  (כל המינונים)    CAPS  ְטַרְנְקָסל )כל המינונים(    ְכמּוסוֹת 

 TRAVAMIN   TABS  ְטָרַבאִמין   ַטְבִליוֹת 

 TRAZODIL  (כל המינונים)    TABS    )ַטְבִליוֹת   ְטָרזוִֹדיל  )כל המינונים 

 TRENTAL 400   S.R. TABS   ְנָטל  ַטְבִליוֹת   011ְטר 

 TREXAPIN  (כל המינונים)     SCORED TABS  ְקַסִּפין )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְטר 

 TRIBEMIN   TABS  ְטִריָּבִמין    ַטְבִליוֹת 

 TRICAN   (כל המינונים)    CAPS  ם(    ְכמּוסוֹת ְטִריַקאן   )כל המינוני 

 TRICARDIA   TABS  ְטִריַקְרְדָיה   ַטְבִליוֹת 

 TRICLONAM   SYRUP  ְטִריְכלוָֹנם   ִסירוֹּפ 

 TRILEPTIN  (כל המינונים)    F.C.   TABS  ְטִריְלּפִטין  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 TRITACE  (כל המינונים)    TABS  ִייס  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת    ְטִריט 

 TRITACE COMP  (כל המינונים)    TABS  ִייס קוְֹמּפ  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְטִריט 

 TRIVITAMIN   TABS  ְטִריָוִמין   ַטְבִליוֹת 

 TRIZIVIR   F.C   TABS  ְטִריִזיִויר   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 TROBALT  (כל המינונים)    F.C   TABS  ְטרוָֹּבְלט  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 TRUVADA   F.C   TABS  ְטרּוָבַדה   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 TUSSOPHEDRINE  NF   SYRUP   ְדִרין  ִסירוֹּפ   NFטּוסּופ 

 TYKERB   F.C   TABS  ְרּב    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  ִטייק 

 ULSANIC   TABS  אּוְלָסִניק   ַטְבִליוֹת 

 URAMOX   TABS  אּוָרמוְֹקס   ַטְבִליוֹת 
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 URSOFALK   CAPS  אּוְרסוַֹפאְלק   ְכמּוסוֹת 

 URSOFALK 500    F.C   TABS   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת    211אּוְרסוַֹפאְלק 

 URSOLIT  (כל המינונים)    TABS  )ַטְבִליוֹת     אּוְרסוִֹליט )כל המינונים 

 UTROGESTAN    (כל המינונים)   SOFT GELATIN    CAPS   אּוְטרוֶֹגְסָטן   )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 VABEN   TABS  ן   ַטְבִליוֹת  ָואּב 

 VALACICLOVIR -TRIMA   F.C  TABS   ְתִריָמה   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת  -ַואַלאִציְקלּוִביר 
    

 VALCYTE   TABS  ָואְלִציט   ַטְבִליוֹת 

 VALERIAN   (Floris) TINCTURE   DROPS  ָולִריַאן ִטיְנְקטּוָרה  )ְפלוִֹריש (   ִטיּפוֹת 

 VALETON   DROPS   ָואל טוֹן   ִטיּפוֹת 

 VALOVIR   TABS     ָולוִֹויר   ַטְבִליוֹת 

 VALPORAL   SYRUP  ָוְלּפוָֹרל   ִסירוֹּפ 

 VALTREX   F.C   TABS  ְקס   ַטְבִליוֹת  ָוְלטר 

 VANCOMYCIN  MYLAN  (כל המינונים) ORAL SOL    ַוְנקוִֹמיִצין  ִמיַלאן  לְתִמיָסה  דרך הּפה 

 VASODIP  (כל המינונים)   TABS  ָווזוִֹדיּפ  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 VASODIP COMBO (כל המינונים)    TABS   יּפ   קוְֹמּבוֹ )כל המינונים(  ַטְבִליוֹתָווזוִֹד 

 V-DALGIN   DROPS  ַדְלִגין  ִטיּפוֹת-ִוי 

 V-DALGIN CONCENTRATED SYRUP FOR ADULTS    SYR  ַדְלִגין ִסירוֹּפ מרוכז למבוגרים   ִסירוֹּפ-ִוי 

 VECTOR  (כל המינונים)   F.C   TABS    ְֹקטוֹר  )כל המינונים(   ַטְבִליו  ת  ְמצּוּפוֹת ו 

 VECTOR  PLUS  (כל המינונים)   TABS    ְקטוֹר    ְּפלּוס  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת  ו 

 VENLA   TABS  וְנָלה   ַטְבִליוֹת  ו 

 VENLAFAXINE  TEVA    (כל המינונים)   TABS  ְנַלַפאְקִסין  ֶטַבע  )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת  ו 

 VENLAFAXINE XR TEVA    (כל המינונים)   E.R   CAPS   ְנַלַפאְקִסין  ֶטַבע  )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת שְחרּור  ְמֻמָשְך   XRו 

 VENORUTON   CAPS  נּורּוטוֹן    ְכמּוסוֹת  ו 

 VENTOLIN   SYRUP  ְנטוִֹלין   ִסירוֹּפ & ַטְבִליוֹת  ו 

 VENTOLIN   TABS   ְֹנטוִֹלין    ַטְבִליו  תו 

 VERAPRESS 240 SR    S.R. CAPLETS   ס ָרְּפר   ַקְּפִליוֹת   SR 501ו 

 VERMOX   SUSPENSION  ְרמוְֹקס   ָתְרִחיף  ו 

 VERMOX   TABS  ְרמוְֹקס   ַטְבִליוֹת  ו 

 VESANOID   CAPS  ָסנוִֹאיד   ְכמּוסוֹת  ו 

 VESICARE   (כל המינונים)   F.C   TABS  ר   )כל  המינונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת ָוִסיק 

 VFEND   F.C   TABS  ְנד   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת  ִויפ 

 VIAGRA   (כל המינונים)   F.C   TABS  ִויַאְגָרה )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 VICTRELIS   CAPS    ִליס   ְכמּוסוֹת  ִויְקטר 

 VIEKIRAX (כל המינונים)  TABS  ִויִקיַראְקס )כל המינונים(  ַטְבִליוֹת 
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 VIEPAX   (כל המינונים)    TABS   ִויָּפאְקס  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 VIEPAX XR  75 mg, 150 mg     CAPLETS   ִויָּפאְקסXR      ַקְּפִליוֹת 

VIMOVO   TABS   ִוימוֹבוֹ   ַטְבִליוֹת 

 VIMPAT   (כל המינונים)     F.C   TABS  ִויְמַּפט )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 VIRAMUNE   TABS  ִויָרְמיּון   ַטְבִליוֹת 

 VIREAD   F.C. TABS  ִויִריד   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 VISABELLE   TABS  ִויַזאֶּבל   ַטְבִליוֹת 

 VITAMIDYNE D  200IU    DROPS    יחב"ל    ִטיּפוֹת 511ִויָטִמיִדין 

 VITAMIDYNE D  400IU    DROPS    יחב"ל    ִטיּפוֹת 011ִויָטִמיִדין 

 VITAMIN B1 100MG   TABS   ִויָטִמיןB1    ַטְבִליוֹת 

 VITAMIN B12   SUB-LINGUAL   TABS   ִויָטִמיןB 12   ) ַטְבִליוֹת )פלוריש 

 VITAMIN B12 + FOLIC ACID   SUB-LINGUAL   TABS   ִויָטִמיןB 12 ) חומצה פולית  ַטְבִליוֹת )פלוריש + 

 VITAMIN D3   CHEWABLE TABS    ִויָטִמיןD3   )ַטְבִליוֹת ללִעיָסה )פלוריש 

 VITAMIN D3   DROPS(floris)   ִויָטִמיןD3   ) ִטיּפוֹת  )פלוריש 

 VOLIBRIS   (כל המינונים)     F.C   TABS  כל המינונים(    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת ווִֹליְּבִריס( 

 VOLTAREN ACTI-GO   TABS  ן ַאְקִטי  גוֹ   ַטְבִליוֹת-ווְֹלָטר 

 VOLTAREN S.R. 100   TABS     ן  ַטְבִליוֹת    SRווְֹלָטר 

 VORICONAZOLE TEVA   (כל המינונים)   TABS   ֹתווִֹריקוַֹנזוֹל ֶטַבע  )כל המינונים(    ַטְבִליו 

 VORICONAZOLE-TRIMA    TABS       ְתִריָמה     ַטְבִליוֹת-ווִֹריקוַֹנזוֹל 

 VOTRIENT   F.C  TABS   ווְֹטִריֱאְנט   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 WELLBUTRIN XR  (כל המינונים)     TABS  ווְֹלּבּוְטִריןXR  כל המינונים(    ַטְבִליוֹת( 

 XALKORI  (כל המינונים)   CAPS           ְקַסאְלקוִֹרי  )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 XANAGIS  (כל המינונים)     TABS  ְקָסַנאִגיס    ַטְבִליוֹת 

 XANAX  X.R.  (כל המינונים)      E.R.   TABS    ְקָסַנאְקסXR     ַטְבִליוֹת 

 XARELTO  (כל המינונים)    F.C  TABS  נונים(   ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת   ְקַסְרֶלטוֹ  )כל המי 

 XATRAL 2.5 MG   TABS   מ"ג   ַטְבִליוֹת 5.2ְקָסְטָרל 

 XATRAL SR   5 mg , 10 mg   F.C.    TABS    ְקָסְטָרלSR    ַטְבִליוֹת  ְמצּוּפוֹת 

 XEFO  (כל המינונים)    F.C.    TABS  פוֹ  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפ  וֹתְקס 

 XELJANZ   F.C   TABS    ְקֶסלַג'אְנז   ַטְבִליוֹת 

 XELODA   TABS  לוָֹדה   ַטְבִליוֹת  ְקס 

 XENAZINE 25   TABS   ַטְבִליוֹת   52ְקָסַנִזין 

 XENICAL   CAPS  ִניָקל   ְכמּוסוֹת  ְקס 

 YASMIN   TABS  ָיְסִמין   ַטְבִליוֹת 

 YASMIN PLUS    TABS   ין ְּפלּוס  ַטְבִליוֹתָיְסִמ 

 YAZ     F.C   TABS  ָיַאז   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 
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 YAZ  PLUS    F.C   TABS  ָיַאז ְּפלּוס  ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 YENTREVE   (כל המינונים)   CAPS  ִייְנטִריב )כל המינונים(   ְכמּוסוֹת 

 ZALDIAR   TABS  וֹתָזאְלִדיַאר   ַטְבִלי 

 ZAPPA   (כל המינונים)   TABS  זאפה  )כל המינונים(    ַטְבִליוֹת 

 ZARIDEX 150, 300   TABS   ְקס  ַטְבִליוֹת   011,  021ָזִריד 

 ZARIDEX 300   CAPLETS   ַקְּפִליוֹת   011זרידקס 

 ZAROXOLYN   TABS  ַזרוְֹקֹסוִלין   ַטְבִליוֹת 

 ZAVESCA   CAPS  ְסָקה  ְכמּוסוֹת   ַזב 

 ZEFFIX   TABS  ִפיְקס   ַטְבִליוֹת  ז 

 ZELBORAF   TAB   ְלּבוַֹראפ   ַטְבִליוֹת  ז 

 ZEMPLAR (כל המינונים)   SOFT   CAPS   ָמְּפָלר )כל המינונים(  ְכמּוסוֹת ַרכוֹת  ז 

 ZETO 250  COATED TABS   ֹטו  ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹת    521ז 

 ZEUS    F.C  TABS  ֶזאּוס   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 ZIAGEN  TABS  ן   ַטְבִליוֹת  ִזיַאג 

 ZINCOL   TABS  ִזיְנכוֹל   ַטְבִליוֹת 

 ZINNAT  (כל המינונים)    TABS  ִזיָנט  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ZODORM   TABS  זוֹדוְֹרם   ַטְבִליוֹת 

 ZOELY   F.C.    TABS  ִלי   ַטְבִליוֹת ְמצּוּפוֹתזוַֹא 

 ZOFRAN  (כל המינונים)    TABS  זוְֹפָרן ַטְבִליוֹת  )כל המינונים(   ַטְבִליוֹת 

 ZOMIG   TABS  זוִֹמיג   ַטְבִליוֹת 

 ZOVIRAX      DISPERSIBLE   TABS   ִסיסוֹת  זוִֹביָרְקס    ַטְבִליוֹת מ 

 ZOVIRAX   (כל המינונים)   TABS   ִֹביָרְקס   )כל המינונים(   ַטְבִליוֹתזו 

 ZYBAN   S.R. TABS     ִזיָּבן   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 ZYKADIA   CAPS  ִזיַקאְדָיה   ְכמּוסוֹת 

 ZYLLERGY   CAPLETS  ְרִג'י   ַקְּפִליוֹת  ִזיל 

 ZYPREXA    (כל המינונים)    COATED   TABS  ְקָסה   )כל המינ  ונים(   ַטְבִליוֹתִזיְּפר 

 ZYTIGA   TABS  ַזִייִטיָגה   ַטְבִליוֹת 

 ZYVOXID   F.C   TABS  ִזיבוְֹקִסיד   ַטְבִליוֹת   ְמצּוּפוֹת 

 


