עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו 1986 -
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד
מומלץ לתת לאדם הקרוב אליך לקרוא עלון זה.
אריפיפרזול סנדוז 5
אריפיפרזול סנדוז 10
אריפיפרזול סנדוז 15
אריפיפרזול סנדוז 20
אריפיפרזול סנדוז 30
טבליות
חומר פעיל וכמותו:
כל טבליה של אריפיפרזול סנדוז  5מכילה אריפיפרזול  5מ"ג  ,aripiprazole 5mgובנוסף מכילה 71.02
מ"ג לקטוז מונוהידראט.
כל טבליה של אריפיפרזול סנדוז  10מכילה אריפיפרזול  10מ"ג  ,aripiprazole 10mgובנוסף מכילה
 65.97מ"ג לקטוז מונוהידראט.
כל טבליה של אריפיפרזול סנדוז  15מכילה אריפיפרזול  15מ"ג  ,aripiprazole 15mgובנוסף מכילה
 97.75מ"ג לקטוז מונוהידראט.
כל טבליה של אריפיפרזול סנדוז  20מכילה אריפיפרזול  20מ"ג  ,aripiprazole 20mgובנוסף מכילה
 132.33מ"ג לקטוז מונוהידראט.
כל טבליה של אריפיפרזול סנדוז  30מכילה אריפיפרזול  30מ"ג  ,aripiprazole 30mgובנוסף מכילה
 196.50מ"ג לקטוז מונוהידראט.
לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ,אנא ראה סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים
של התרופה" וסעיף " 6מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה .עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה .אם יש
לך שאלות נוספות ,פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך .אל תעביר אותה לאחרים .היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך
כי מצבם הרפואי דומה.
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל .6
למה מיועדתאריפיפרזול סנדוז ?אריפיפרזול סנדוז :30 ,15 ,10 ,5
לטיפול בסכיזופרניה.
לטיפול במצבי מאניה בדרגת חומרה בינונית עד קשה כחלק מהפרעה בי-פולרית מסוג  ,1ולמניעה של
התקפי מאניה חדשים במטופלים שעיקר מחלתם התקפים מאניים ואשר סבלו מהתקפי מאניה קודמים
שהגיבו בעבר לטיפול באריפיפרזול.
בנוסף ,אריפיפרזול סנדוז  15 ,10 ,5מיועדים:
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לטיפול משולב בדיכאון קליני מג'ורי ) (major depressive disorder MDDבחולים שהגיבו חלקית
לטיפול בנוגדי דיכאון.
לטיפול באי-שקט ) (irritabilityהקשור להפרעה האוטיסטית בילדים )בגילאי  6-17שנים(.
קבוצה תרפויטית :אנטיפסיכוטים אטיפיים.
 .1לפני השימוש באריפיפרזול סנדוז
 Xאין להשתמש בתרופה אם:
•
•

אתה רגיש )אלרגי( לאריפיפרזול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה )ראה סעיף
" :6מידע נוסף"(.
הנך מניקה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש באריפיפרזול סנדוז
לפני הטיפול באריפיפרזול סנדוז ,ספר לרופא אם:
• הנך סובל מרמה גבוהה של סוכר בדם )המאופיינת בסימפטומים כגון צימאון מוגבר ,השתנה מרובה,
עליה בתיאבון וחולשה( או היסטוריה משפחתית של סוכרת.
• הנך סובל מהתקפים אפילפטיים ,שכן ייתכן והרופא ירצה לעקוב ביתר קפידה אחר מצבך.
• הנך סובל מתנועות שרירים בלתי נשלטות ובלתי סדירות ,במיוחד באיזור הפנים.
• הנך סובל ממחלות קרדיווסקולריות )לב וכלי דם( ,היסטוריה משפחתית של מחלות קרדיווסקולריות,
לחץ דם בלתי תקין )כולל עדכון הרופא אודות נטילת תרופות המשפיעות על לחץ הדם( ,שבץ מוחי או
שבץ מוחי חולף ).("mini" stroke
• הנך סובל מקרישי דם או היסטוריה משפחתית של קרישי דם ,שכן קיים קשר בין תרופות
אנטיפסיכוטיות לבין היווצרות קרישי דם.
• סבלת בעבר מהתמכרות להימורים.
ספר לרופא באם הבחנת בעלייה במשקלך ,באם הנך חווה קשיי בליעה או תופעות אלרגיות ,תנועות בלתי
רצוניות ,ישנוניות המפריעה לפעילויות היום-יומיות.
באם הנךקשיש הסובל מדמנציה )אובדן זיכרון ויכולות שכליות אחרות( ,עליך או על המטפל שלך לספר
לרופא שלך אם היה לך שבץ מוחי או שבץ מוחי חולף ).("mini" stroke
יש לספר לרופא באופן מיידי אם יש לך מחשבות אובדניות ,מחשבות לפגיעה עצמית ,שכן מחשבות
והתנהגויות אובדניות דווחו במהלך הטיפול באריפיפרזול.
יש לספר לרופא באופן מיידי אם אתה סובל מנוקשות שרירים או חוסר גמישות המלווים בחום ,הזעת יתר,
שינוי במצב הנפשי או קצב לב בלתי סדיר או מוגבר.
יש לספר לרופא באם משפחתך/המטפל שלך מבחינים כי אתה חווה דחפים או חשקים להתנהגות חריגה,
או באם אינך מסוגל להתנגד לדחפים לבצע פעילויות מסוימות אשר עלולות לפגוע בך או באחרים.
התנהגויות אלה מכונות "הפרעות שליטה בדחפים" ויכולות לכלול התנהגויות כגון הימור פתולוגי ,אכילת
יתר או בזבוז יתר של כספים ,התנהגות מינית חריגה או עיסוק יתר במיניות יחד עם עלייה במחשבות או
ברגשות בעלות אופי מיני.
יתכן כי הרופא יתאים את המינון או ינחה על הפסקת השימוש בתרופה.
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אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי או סובל מרגישות לסוכר מכל סוג ,עליך להודיע על כך
לרופא לפני נטילת התרופה.
אין להשתמש בתכשיר במטרה שונה מזו שלשמה נרשם.
בתקופת הטיפול בתרופה זו תיתכן ירידה בלחץ הדם ,ועל כן עליך להיות תחת מעקב רפואי ,ולבצע בדיקות
לחץ דם סדירות.
! שימוש בילדים  -תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים מתחת לגיל .6
!
אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח ,או אם לקחת לאחרונה ,תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה ,ספר
על כך לרופא או לרוקח .במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
• תרופות לטיפול ביתר לחץ דם :אריפיפרזול סנדוז עלול להגביר את השפעתן של תרופות אלו.
• תרופות לטיפול בהפרעות בקצב הלב )כגון קינידין ,אמיודרון ,פלקאיניד( ,תרופות ותוספי תזונה לטיפול
בדיכאון ובחרדה )כגון פלואוקסטין ,פארוקסטין ,ונלאפקסין ,(St. John’s Wort ,תרופות לטיפול
בזיהומים פטרייתיים )כגון קטוקונאזול ,איטראקונאזול( ,תרופות לטיפול בזיהום ) HIVכגון אפאוירנז,
נביראפין ,מעכבי פרוטאז כגון אינדינאביר ,ריטונאביר( ,תרופות לטיפול באפילפסיה )כגון קרבאמזפין,
פניטואין ,פנוברביטאל( ,תרופות אנטיביוטיות מסויימות לטיפול בשחפת )ריפאבוטין ,ריפאמפיצין( –
• תרופות אלו עלולות להגביר את הסיכון לתופעות לוואי או להוריד את השפעתו של אריפיפרזול
סנדוז .במידה והנך חש תסמינים לא רגילים בעת שימוש בתרופות אלו יחד עם אריפיפרזול
סנדוז ,יש לפנות לרופא.
• תרופות המעלות רמה של סרוטונין :טריפטאנים )לטיפול במיגרנה( ,טרמדול )לטיפול בכאבים(,
טריפטופאן ,נוגדי דיכאון מקבוצת ) SSRIsכגון פארוקסטין ופלואוקסטין( ,נוגדי דיכאון טריציקליים )כגון
כלומיפראמין ואמיטריפטילין( ,פתידין )נגד כאבים( ,היפריקום ) (St. John’s Wortוונלאפקסין.
תרופות אלו עלולות להגביר את הסיכון לתופעות לוואי  .במידה והנך חש תסמינים לא רגילים בעת שימוש
בתרופות אלו יחד עם אריפיפרזול סנדוז ,יש לפנות לרופא.
 ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.!שימוש באריפיפרזול סנדוז וצריכת אלכוהול  -אין לשתות יינות או משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול
עם התרופה.
!הריון והנקה  -אל תשתמשי בתרופה כאשר הנך מתכננת הריון או בהריון ,אלא אם כן התייעצת עם
הרופא שלך ודנת עמו בסיכון לעומת התועלת בלקיחת תרופה זו .שימוש בתרופה זו עלול להשפיע על
מצבו הכללי של תינוקך.
עלייך לדווח מיידית לרופא אם הנך בהריון ,חושבת שנכנסת להריון או אם הנך מתכננת להיכנס להריון.
אל תפסיקי את הטיפול על דעת עצמך ,אלא התייעצי עם הרופא.
אם הנך בטרימסטר השלישי להריונך ונטלת את התרופה ,עלייך לדעת כי התופעות הבאות עלולות להופיע
בתינוק מיד עם היוולדו :רעד ,קישיון/ריפיון שרירים ,ישנוניות ,עצבנות ,קשיי נשימה וקשיים בהאכלה .אם
תינוקך סובל מאחת מתופעות אלו – פני לרופא מיד.
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שימוש באריפיפרזול סנדוז בהנקה :אין להניק בתקופת הטיפול בתרופה .יש ליידע את הרופא במידה
ואת מניקה.
!נהיגה ושימוש במכונות  -השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעירנות ולגרום לסחרחורת ובעיות ראיה ,ועל
כן אין לנהוג או להפעיל מכונות מסוכנות או לבצע פעילויות המחיבות עירנות עד שהשפעת התרופה עליך
ידועה לך.
!מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה  -תרופה זו מכילה לקטוז העלול לגרום לאלרגיה אצל
אנשים הרגישים ללקטוז.
 .2כיצד תשתמש באריפיפרזול סנדוז
יש להשתמש בתכשיר תמיד לפי הוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון המקובל בדרך כלל הוא:
סכיזופרניה והפרעה בי-פולרית :המינון המקובל למבוגרים הינו  15מ"ג פעם ביום .אולם ,הרופא עשוי
לרשום לך מינון נמוך יותר או גבוה יותר ,עד למקסימום של  30מ"ג פעם ביום.
למתבגרים מגיל  15ומעלה ,בתחילת הטיפול אריפיפרזול סנדוז עשוי להנתן במינונים נמוכים יותר ,עם
עלייה הדרגתית עד למינון המקובל של  10מ"ג פעם ביום .אולם ,הרופא עשוי לרשום לך מינון נמוך יותר
או גבוה יותר ,עד למקסימום של  30מ"ג פעם ביום.
טיפול משולב בדיכאון קליני )מג'ורי( :המינון ההתחלתי המקובל הינו  2.5מ"ג )ניתן להשתמש בתכשיר
אחר המכיל אריפיפרזול להשגת מינון זה( עד  5מ"ג ליום .במידת הצורך ,הרופא עשוי להעלות את המינון
בהדרגה.
טיפול באי-שקט הקשור להפרעה האוטיסטית בילדים :המינון ההתחלתי המקובל הינו  2.5מ"ג ליום )ניתן
להשתמש בתכשיר אחר המכיל אריפיפרזול להשגת מינון זה( .הרופא יעלה את המינון בהדרגה ל 5-עד
 15מ"ג ליום ,בהתאם לתגובה של כל מטופל לתרופה.
אם הנך חש שהשפעת התרופה חזקה מדי או חלשה מדי ,היוועץ ברופא או ברוקח.
אין לעבור על המנה המומלצת.
יש לבלוע את התרופה עם מים .אין לכתוש/לחצות/ללעוס את הטבליה.
השתדל ליטול את התרופה בזמנים קבועים כל יום.
אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
מטופלים אשר נטלו מינון יתר מהתרופה דיווחו על התסמינים הבאים:
• דופק מהיר ,אגיטציה/תוקפנות ,בעיות בדיבור.
• תנועות חריגות )במיוחד באזור הפנים והלשון( וירידה ברמת ההכרה.
תסמינים נוספים הכוללים:
• בלבול חריף ,פרכוסים )אפילפסיה( ,תרדמת )קומה( ,שילוב של חום ,נשימה מהירה ,הזעה.
• קשיון שרירים ,נמנום או ישנוניות ,נשימה איטית ,חנק ,לחץ דם גבוה או נמוך ,קצב לב שאינו
תקין.
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אם נטלת בטעות מינון יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה ,פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית
החולים והבא את אריזת התרופה איתך.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד ,אין ליטול מנה כפולה .קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ
ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא .גם אם חל שיפור במצב בריאותך ,אין להפסיק הטיפול
בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה .הרכב משקפיים אם הנך
זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה ,היוועץ ברופא או ברוקח.
 .3תופעות לוואי
כמו בכל תרופה ,השימוש באריפיפרזול סנדוז עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים .אל תיבהל
למקרא רשימת תופעות הלוואי .יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
תופעות לוואי שכיחות )מופיעות ב 1-10-משתמשים מתוך :(100
סכרת ,עוויתות או תנועות בלתי רצוניות ,כאב ראש ,עייפות ,הקאות ,בחילות ,תחושת אי-נוחות בקיבה,
עצירות ,הפרשת יתר של רוק ,סחרחורת ,קשיי שינה ,חרדה ותחושת אי-שקט ,קושי לעמוד או לשבת
במקום אחד ,ישנוניות ,רעד ,טשטוש ראיה.
תופעות לוואי שאינן שכיחות )מופיעות ב 1-10-משתמשים מתוך :(1,000
הפרשת יתר של ההורמון פרולקטין; רמות סוכר גבוהות בדם; שינוי או התגברות בהתעניינות המינית;
תנועות בלתי רצוניות של הפה ,הלשון והגפיים )טרדיב דיסקינזיה(; הפרעה בשרירים הגורמת לעוויתות
)דיסטוניה(; סחרחורות )במיוחד במעבר פתאומי ממצב שכיבה/ישיבה לעמידה(; דופק מהיר; ראיה כפולה;
דיכאון; שיהוקים.
תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:
שינויים ברמות של תאי דם מסוימים; דופק בלתי תקין מסכן חיים ,מוות פתאומי לא מוסבר ,התקף לב;
האטה בקצב הלב ,תגובה אלרגית )כגון התנפחות השפתיים ,הפה ,הלשון ,הפנים והגרון ,גרד,
פריחה(;רמות סוכר גבוהות בדם ,הופעה של סוכרת או החמרה של סוכרת קיימת ,קטואצידוזיס סכרתי
)גופי קטון בדם ובשתן( או תרדמת סכרתית ,רמת נתרן נמוכה בדם; עלייה במשקל ,ירידה במשקל ,אובדן
תיאבון; עצבנות ,חוסר שקט ,מחשבות אובדניות ,ניסיונות התאבדות והתאבדות; הרגשת תוקפנות,
הפרעות בדיבור ,משבר עיני סיבובי ,פרכוסים ,סינדרום סרוטונין )המאופיין בתחושת אושר מוגזמת,
ישנוניות ,סרבול ,חוסר שקט ,תחושה של שכרון או השתכרות ,חום ,הזעה או קשיון שרירים( ,שילוב של
חום ,נוקשות שרירים ,נשימה מהירה ,הזעה ,ירידה ברמת ההכרה ושינויים פתאומיים בלחץ דם ובקצב
לב; התעלפות )תסמונת נוירולפטית ממאירה( ,לחץ דם גבוה ,קרישי דם בורידים במיוחד ברגליים
)תסמינים כוללים התנפחות ,כאב ואדמומיות ברגל( ,שעלולים להגיע מהורידים לריאות ולגרום לכאב בחזה
וקשיי נשימה )אם הנך מבחין בתסמינים אלה ,פנה לרופא מיד(; התכווצות של שרירים באיזור מיתרי הקול,
שאיפה לא רצונית של המזון לדרכי הנשימה עם הסיכון לדלקת ריאות ,קושי בבליעה; דלקת הלבלב; דלקת
כבד ,הצהבת העור והעיניים ,שינויים ברמות אנזימי הכבד בבדיקות דם ,עליה ברמות סוכר בדם ,עליה
ברמת המוגלובין מסוכר בדם ,אי ספיקת כבד ,אי-נוחות בבטן ובקיבה ,שלשול; פריחה בעור ורגישות לאור,
נשירת שיער מוגברת או הידללות שיער ,הזעת יתר; נוקשות שרירים ,כאבי שרירים ,פירוק שריר שעלול
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לגרום לבעיות בכליות; דליפת שתן ,קושי במתן שתן; תסמיני גמילה בילודים במקרה של חשיפה במהלך
הריון; זקפה ממושכת ו/או כואבת; קושי בוויסות טמפרטורת הגוף או התחממות יתר ,כאב בחזה ,נפיחות
של כפות הידיים ,הקרסוליים או כפות הרגליים; חוסר יכולת להתנגד לדחפים או פיתויים לבצע פעילות
שעלולה לפגוע בך או באחרים )כגון דחף חזק להמר למרות השלכות אישיות או משפחתיות חמורות; שינוי
או עליה בעניין במין או בהתנהגות מינית המדאיגה אותך או אחרים ,למשל עלייה בדחף המיני; קנייה
מוגזמת ובלתי נשלטת ,אכילת יתר או אכילה בלתי נשלטת ,נטייה לשוטטות( .במתבגרים בגיל  15ומעלה
נצפו תופעות לוואי דומות לאלו שנצפו במבוגרים ,פרט לכך שישנוניות ,עוויתות או תנועות בלתי רצוניות,
אי-שקט ועייפות היו שכיחים מאוד )יותר מ 1:10-מטופלים( ,וכאב בבטן העליונה ,יובש בפה ,עלייה בקצב
הלב ,עלייה במשקל ,עלייה בתיאבון ,עוויתות שרירים ,תנועות לא רצוניות של הגפיים וסחרחורת )במיוחד
במעבר ממצב שכיבה/ישיבה לעמידה ( היו שכיחים )יותר מ.(1:100-
בילדים )בגילאים  (6-17שטופלו באריפיפרזול נצפו תופעות הלוואי הבאות:
תופעות לוואישכיחות מאוד )תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה(:
ישנוניות ,עייפות והקאות.
תופעות לוואי שכיחות )תופעות שמופיעות ב 1-10-משתמשים מתוך : :(100
נמנום ,רעד ,חום ,ריור יתר ,ירידה בתיאבון ,עוויתות או תנועות בלתי רצוניות ,רדמת.
תופעות לוואי שאינן שכיחות )תופעות שמופיעות ב 1-10-משתמשים מתוך ::(1,000
טשטוש ראיה; בחילות והקאות ,שלשול ,כאב בבטן העליונה ,עצירות ,יובש בפה; עצבנות; צימאון; דלקת
בדרכי הנשימה; עלייה במשקל; עלייה בתיאבון ,ירידה בתיאבון; כאב או נוקשות בשרירים; כאב ראש,
אי-שקט ,סחרחורת ,עוויתות שרירים ,תנועות לא רצוניות ,צורך מוגבר בשינה; כאבי וסת; נזלת; פריחה
בעור.
במטופלים קשישים עם דמנציה ,דווחו יותר מקרי מוות בזמן הטיפול בתרופה .בנוסף ,דווח על מקרים של
שבץ או שבץ מוחי חולף ). .("mini" stroke
אם הופיעה תופעת לוואי ,אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה ,או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי
שלא צוינה בעלון ,עליך להתייעץ עם הרופא.
דיווח תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב
טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ) (www.health.gov.ilהמפנה לטופס המקוון
לדיווח על תופעות לוואי ,או ע"י כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

כיצד לאחסן אריפיפרזול סנדוז? מנע הרעלה ! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור
מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה .אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת
מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה ) (exp. Dateהמופיע על גבי האריזה.
תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על ל .30°C
 .4מידע נוסף
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
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אריפיפרזול סנדוז :5
;Lactose monohydrate; Maize starch; Microcrystalline cellulose; Magnesium stearate
Hydroxypropyl cellulose; Indigo Carmine (E132) Aluminium lake.
אריפיפרזול סנדוז :10
;Lactose monohydrate; Maize starch; Microcrystalline cellulose; Magnesium stearate
Hydroxypropyl cellulose; Iron oxide red (E172).
אריפיפרזול סנדוז :15
;Lactose monohydrate; Maize starch; Microcrystalline cellulose; Magnesium stearate
Hydroxypropyl cellulose; Iron oxide yellow (E172).
אריפיפרזול סנדוז :20
;Lactose monohydrate; Maize starch; Microcrystalline cellulose; Magnesium stearate
Hydroxypropyl cellulose.
אריפיפרזול סנדוז :30
;Lactose monohydrate; Maize starch; Microcrystalline cellulose; Magnesium stearate
Hydroxypropyl cellulose; Iron oxide red (E172).
כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
אריפיפרזול סנדוז ארוז בתוך מגשיות )בליסטר( אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון .בכל אריזה
יש  30טבליות.
טבליות אריפיפרזול סנדוז  5הינן עגולות וצבען כחול ,על צידן האחד מצויין " "SZועל צידן השני ""444
טבליות אריפיפרזול סנדוז  10הינן עגולות וצבען ורוד ,על צידן האחד מצויין " "SZועל צידן השני ""446
טבליות אריפיפרזול סנדוז  15הינן עגולות וצבען צהוב ,על צידן האחד מצויין " "SZועל צידן השני ""447
טבליות אריפיפרזול סנדוז  20הינן עגולות וצבען ורוד ,על צידן האחד מצויין " "SZועל צידן השני ""448
טבליות אריפיפרזול סנדוז  30הינן עגולות וצבען ורוד ,על צידן האחד מצויין " "SZועל צידן השני ""449

שם בעל הרישום וכתובתו :נוברטיס ישראל בע"מ ,ת.ד ,7126 .תל אביב.
שם היצרן וכתובתו :לק פרמצויטיקלס ד.ד ,.לנדבה ,סלובניה.
עלון זה מתאריך מרץ  2020הינו בפורמט שנקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו תואם לעלון תכשיר המקור
שנבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך ינואר 2015

מספר הרישום של התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:
אריפיפרזול סנדוז 162-95-35898-00/01 :5
אריפיפרזול סנדוז 162-96-35899-00/01 :10
אריפיפרזול סנדוז 162-97-35911-00/01 :15
אריפיפרזול סנדוז 162-98-35912-00/01 :20
אריפיפרזול סנדוז 162-99-35971-00/01 :30
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה ,עלון זה נוסח בלשון זכר .על אף זאת ,התרופה מיועדת לשני המינים.
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