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  ד"רשימת תרופות כשרות לפסח תשע
יֹות ִּל ְב יפִּיי ַט יִּל  TABS ( כל המינונים) ABILIFY  כל המינוניםַאִּב

ן  ֶר יְט יֹות. ר. ס100ַאִּב ִּל ְב  ABITREN 100 S.R TABS ַט
ִּליֹות ְב רֹול ַט  ABROL TABS ַאְב
ירֹוּפ רֹוֶלט ִּס  ABROLET SYRUP ַאְב

יֹות  ִּל ְּפ מֹול ַק י& ָאָק ִּל ְב  ACAMOL CAPLETS & TABS ֹותַט
יֹות ִּל ְּפ מֹול פֹוקּוס ַק  ACAMOL FOCUS CAPLETS ָאָק
יֹות ִּל ְּפ ְיָלה ַק מֹוִּל ַל  ACAMOL NIGHT CAPLETS ָאָק

מֹול טּו  ִּליֹות-ָאָק ְּפ  ACAMOL TO-GO CAPLETS  גֹו ַק
ת יֹום  ַע ַּפ ינּון וַש מֹול ִּצ ִּליֹות& ָאָק ְּפ ְיָלה ַק  ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETS ַל
יק יֹום  אִּס ַל ינּון ְק מֹול ִּצ ִּליֹות& ָאָק ְּפ ְיָלה ַק  ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETS ַל

ירֹוּפ ּרֹות ִּס ם ֵּפ ַע ר בַט י ְללֹא סּוָכ מֹוִּל  ACAMOLI SUGAR FREE FRUIT FLAVOUR SYRUP ָאָק
ים ים ְגדֹוִּל ִּד י ליַל מֹוִּל יָאָק ם טּוִּט ַע ירֹוּפ ללא סוכר- בַט י ִּס רּוִּט  ACAMOLI FOR BIG KIDS TUTTI-FRUTTI FLAVOUR SYRUP ְפ
יל  ִּר יֹות)כל המינונים(ָאֶס ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ACERIL  ַט

ִּליֹות ְב טֹוָזל ַט  ACETOSAL TABS ָאֶצ
רֹוז  ִּליֹות)כל המינונים(ַאְק ְב  TABS ( כל המינונים) ACROSE  ַט

יק  ִּט יֹות ְדחּוסֹות)כל המינונים(ַאְק ִּל ְב  ORAL TRANSMUCPSAL LOZENG ( כל המינונים) ACTIQ  ַט
יֹות ִּל ְב ל ַט יֶב ִּט  ACTIVELLE F.C TABS ַאְק

ד טֹוֶנל ַח יֹות-ַאְק ִּל ְב י ַט ִּש  ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABS חֹוְד
ד טֹוֶנל ַח יֹות-ַאְק ִּל ְב בּועִּי ַט  ACTONEL ONCE A WEEK F.C TABS ְש

ִּליֹות)כל המינונים(ַאְק טוס  ְב  TABS ( כל המינונים) ACTOS  ַט
לֹו יְק יֹות)כל המינונים(ּוִי -ָאִּצ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) ACYCLO-V  ַט

יֹות ִּל ְּפ ס ַק ְק  ADEX CAPLETS ָאֶד
יֹות ִּל ְּפ ה ַק ֶט ס פֹוְר ְק  ADEX FORTE CAPLETS ָאֶד

יֵּזם  ) ADIZEM CD  ְכמּוסֹות) המינוניםכל( CDָאִּד המינוניםכל   ) C.R CAPS 
 ADOLAN LIQ ָאדֹוָלן נֹוֵּזל

יֹות ִּל ְב יֹוס ַט  AERIUS TABS ַאְר
יִּניטֹור  יֹות)כל המינונים(ַאִּפ ִּל ְב  TABS (כל המינונים) AFINITOR  ַט

מּוסֹות ס ְכ נֹוְק  AGGRENOX CAPS ַאְגֶר
נּולֹות  AGIOCUR GRANULES ַאְגיֹוקּור ְגַר
נּולֹות ס ְגַר ְק  AGIOLAX GRANULES ַאְגיֹוָל

ין  ִּל  AGRYLIN CAPS כל המינונים)ַאְגִּר
ִּליֹות ְב טֹון ַט יְס  AHISTON TABS ָאִּה
יֹות ִּל ְב טֹון ַט ְק ָד  ALDACTONE TABS ַאְל

ִּליֹות  ְּפ דֹולֹור ַק יֹות& ַאְל ִּל ְב  ALDOLOR CAPLETS & TABS ַט
ְב ין ַט דֹוִּמ יֹותַאְל  ALDOMIN TABS ִּל

רֹוָנט ְנְד ע -ַאְל ַב יֹות)כל המינונים(ֶט ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ALENDRONATE - TEVA  ַט
ִּליֹות ְב ִּניר ַט רֹוֵּב ְנְד  ALENDROVENIR TABS ַאְל

ל -ַאְלפּו ִּליֹותXLַק ְב  ALFU-KAL XL TABS  ַט
ין  יֹותERַאְלפּוזֹוִּס ִּל ְב ע ַט ַב  ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABS  ֶט

ִּליֹות ְב ב ַט סֹוְל ַק  ALKASOLVE E.C TABS ַאְל
ִּליֹות ְב אן ַט ַר ֵּק  ALKERAN TABS ַאְל
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ִּג ְר יֹות-י'ַאְל ִּל ְב אר ַט  ALLERGY-CARE TABS ֵּק
ִּג ְר יֹותxי 'ַאְל ִּל ְב  ALLERGYX TABS  ַט

יל  ִּליֹות)כל המינונים(ָאלֹוִּר ְב  TABS ( המינונים כל) ALLORIL  ַט
ִּליד ַאְל ַר ִּליֹות)כל המינונים(ְּפ ְב  TABS ( המינונים כל) ALPRALID  ַט

ס  יֹות)כל המינונים(ַאְלּפרֹוְק ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ALPROX  ַט
יל  ִּר יֹות)כל המינונים(ָאָמ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) AMARYL  ַט
ִּליֹות)כל המינונים(אר .אמביאן סי ְב וניםהמינ כל) AMBIEN CR  ַט  ) TABS 

ִּליֹות ְב קֹור ַט יֹוַד  AMIODACORE TABS ָאִּמ
וּויס  הְס ָמ אְר ּין ַפ יִּפ לֹוִּד יֹות)כל המינונים(ַאְמ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) AMLODIPINE PHARMASWISS  ַט

ע  ַב ּין ֶט יִּפ לֹוִּד יֹות)כל המינונים(ַאְמ ִּל ְב ) AMLODIPINE TEVA  ַט המינוניםכל   ) TABS 
לֹו  יֹות)כל המינונים(ַאְמ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) AMLOW  ַט

מּוסֹות י ְכ ִּס  AMOXI CAPS ָאמֹוְק
ב ַל יְק ִּס יֹות-ָאמֹוְק ִּל ְב ע ַט ַב  AMOXICLAV-TEVA 875 TABS ֶט
ל  ֵּס יְק ִּר מּוסֹות30ַאְמ  AMRIXAL 30 CAPS  ְכ

יֹות ִּל ְב ין ַט רֹוִּד  ANACRODYNE TABS ָאָנְק
ְנט ֶג  ANADENT GEL ל'ָאָנאֵּד

ִּליֹות ְב ִּניל ַט ַר  ANAFRANIL TABS ָאָנאְפ
ִּניל ס ַר יֹות. ר.ָאָנאְפ ִּל ְב  ANAFRANIL SR TABS ַט

יד   ANAGRID 0.5 CAPS  ְכמּוסֹות0.5ָאָנְגִּר
יֹות ִּל ְב רֹול ַט ְט  ANASTROL TABS ָאָנְס

צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב ד ַט ֶמ ינֹוָב רֹוזֹול ִּא ְט  ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABS ָאָנְס
יֹות ִּל ְב ע ַט ַב רֹוזֹול ֶט ְט  ANASTROZOLE TEVA TABS ָאָנְס

רֹוקּור  ִּליֹות)כל המינונים(ַאְנְד ְב  TABS ( המינונים כל) ANDROCUR  ַט
סֹון ְכמּוסֹות רֹוְק  ANDROXON TESTOCAPS ַאְנְד

צּוּפֹות'ַאְנֶג מּוסֹות ְמ  ANGELIQ F.C TABS ליק ְכ
ה  ָב ָר ִּליֹות)יםכל המינונ(ֲע ְב  TABS ( כל המינונים) ARAVA  ַט

ָיה  ִּס קֹוְק ִּליֹות)כל המינונים(ַאְר ְב  TABS ( המינונים כל) ARCOXIA  ַט
ט  ְּפ יְס יֹות)כל המינונים(ָאִּר ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) ARICEPT  ַט

יֹות ִּל ְב ס ַט ְק יְד יִּמ  ARIMIDEX TABS ָאִּר
י  ָל יְּפ ְב)כל המינונים(ַאִּר יֹות ַט  TABS ( כל המינונים) ARIPLY ִּל

ט   ART 50 CAPS  ְכמּוסֹות50ַאְר
ק  רֹוֶט ְט יֹות)כל המינונים(ַאְר ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) ARTHROTEC  ַט

יֹות ִּק יל ַש ִּר ְט  ARTHRYL SACHETS ַאְר
ן  טֹוֶפ יֹות)כל המינונים(ַאְר ִּל ְב  TABS 1 ( המינונים כל) ARTOFEN  ַט
אקֹול  יֹות)כל המינונים(ָאָס ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ASACOL  ַט

ה  ְנָט צּוּפֹות)כל המינונים(ָאֶס ִּליֹות ְמ ְב  F.C TABS ( כל המינונים) ASENTA  ַט
יֹות ִּל ְב ס ַט ְק ֶּפ  ASPEX TABS ַאְס

ין  ּיִּר ִּפ יֹות500ַאְס ִּל ְב  ASPIRIN 500 TABS  ַט
יֹות ִּל ְב יֹו ַט ִּד ְר ין ָק ּיִּר ִּפ  ASPIRIN CARDIO TABS ַאְס

יַול  יֹות)כל המינונים(ַאִּס ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) ASSIVAL  ַט
ְנד  אַק יֹות)כל המינונים(ָאָט ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) ATACAND  ַט

ִּליֹות ְב לּוס ַט ְנד ְּפ אַק  ATACAND PLUS TABS ָאָט
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ע  ַב ין ֶט אִּט ַט ְס ָב צּו)כל המינונים(ָאטֹוְר יֹות ְמ ִּל ְב  F.C.TABS ( כל המינונים) ATORVASTATIN TEVA ּפֹות ַט
ִּליֹות ְב ה ַט ָל יְּפ ִּר  ATRIPLA TABS ַאְט

ירּות  ִּצ ִּליֹותXֲע ְב  ATZIRUT X TABS  ַט
ִּליֹות ְב יֹו ַט  AUBAGIO TAB אֹובְג

ין  ְנִּט ִּליֹות)כל המינונים(אֹוְגֶמ ְב  TABS ( המינונים כל) AUGMENTIN  ַט
ין  ְנִּט יֹות875אֹוְגֶמ ִּל ְב  AUGMENTIN BID 875MG TABS  ַט

ט  ֶמ ְנַד ָב יֹות)כל המינונים(ֲא ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) AVANDAMET  ַט
ָיה  ְנְד יֹות)כל המינונים(ָאָב ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) AVANDIA  ַט

יֹות ִּל ְב ִּזיִּניק ַט  AVAZINC TABS ָאָב
ירֹוּפ יָלק ִּס  AVILAC SYRUP ָאִּב

כֹותָאבֹוַד מּוסֹות ַר  AVODART SOFT CAPS ְרט ְכ
 AZENIL CAPS ָאֶזִּניל ְכמּוסֹות
ִּליֹות ְב ּי ַט  AZOPI TABS ָאזֹוִּפ

י ֶג ְיִּב ה ֶג& ל יום 'ֵּב ְיָל  BABY GEL DAY & NIGHT ORAL GEL ל'ַל
י ַגאם ֶג ְיִּב  BABY GUM ORAL GEL ל'ֵּב

יּפֹות יִּזים ִּט ְיִּב  BABYZIM DROPS ֵּב
ְק ל ַב יֹות)כל המינונים(לֹוָס ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) BACLOSAL  ַט

לּוד  ְק ָר ִּליֹות)כל המינונים(ָב ְב  F.C TABS ( המינונים כל) BARACLUDE  ַט
ּיֹות ִּפ ְח קּוִּניס ַמ  BEKUNIS DRAGEES ִּב
ִּליֹות ְב ה ַט ַלאָר  BELARA TABS ִּב

ע  ַב יל ֶט ִּר ְנאֶזְּפ ִּל)כל המינונים(ְב ְב  TABS ( המינונים כל) BENAZEPRIL TEVA יֹות ַט
ן ס ֵּר ַט ה . )ר.ֵּב ֵּה רּור מּוְש יְח ִּליֹות( ִּש ְב  BETAREN 100 S.R. TABS ַט

ִּליֹות ְב ין ַט ִּט יְס ִּט  BETISTINE TABS ֵּב
יֹות ִּל ְב ע ַט ַב ין ֶט ִּט יְס ִּט  BETISTINE TEVA TABS ֵּב

יֹות ִּל ְב ֶנזֹול ַט ְט  BETNESOL TABS ְב
ַזִּפ ט סְב ַר ה . )ר.יְב ֵּה רּור מּוְש יְח ִּליֹות( ִּש ְב  BEZAFIBRATE S.R. TABS ַט

ד  ֵּמ ינֹוַב יד ִּא ִּמ ַאלּוַט יְק יֹות)כל המינונים(ִּב ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) BICALUTAMIDE INOVAMED  ַט
ע  ַב יד ֶט ִּמ ַאלּוַט יְק ִּליֹות)כל המינונים(ִּב ְב  TABS ( כל המינונים) BICALUTAMIDE TEVA  ַט

יֹות ִּל ְב יד ַט אִּמ  BICAMIDE F.C TABS ביַק
מּוסֹות יל ְכ ִּס רֹוְק יֹוְד  BIODROXIL CAPS ִּב
יֹות ִּל ְב ס ַט ִּניְק יְט  BITNIX TABS ִּב
יֹות ִּל ְב  BONAT TABS בֹוָנט ַט

ִּליֹות ְב ין ַט ִּמ  BONDORMIN TABS בֹוְנדֹוְר
יֹות ִּל ְב  BONEFOS TABS בֹוֶנפֹוס ַט

ִּר יֹותבֹוְנֶס ִּל ְב  BONSERIN TABS ין ַט
יֹות ִּל ְב ין ַט ִּס ְק ֶר  BREXIN SCORED TABS ְב

יֹות ִּל ְב לּוס ַט רֹוְנכֹוַלט ְּפ  BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA TABS ְב
יֹות ִּל ְב ע ַט ַב אם ֶט יזֹוַל רֹוִּט  BROTIZOLAM TEVA TABS ְב

י ס -ִּב יְק ִּליֹות300ִּס ְב  B-SIX 300 TABS  ַט
הבּוקֹוַלאם  יָס ִּמ  BUCCOLAM SOLUTION ְת

מּוסֹות סֹון ְכ  BUDESON E.C. CAPS בּוְד
ר  אָס ָב ִּליֹות)כל המינונים(ָק ְב  TABS ( המינונים כל) CABASER  ַט
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ים  ִּר ִּליֹות2 , 1 , 0.5קבֹוְת ְב  CABOTRIM 0.5 , 1 , 2 TABS  ַט
ס  ְק ְד ִּליֹות )כל המינונים(ַק ְב יֹות&  ַט ִּל ְּפ ) CADEX ַק ינוניםכל המ  ) TABS & CAPLETS 

ִּליֹות ְב יֶלס ַט ִּצ ְל  CALCILESS E.C. TABS ַק
יֹות ִּל ְב יּום ַט ְצ ְל  CALCIUM TABS ַק
יֹות ִּל ְב י ַט יּום ִּד ְצ ְל  CALCIUM + D TABS ַק

יר  ִּס יְק ִּל ין ֱא ִּב ְנְר ַמ ְל ִּליֹות& ַק ְב  CALMANERVIN ELIXIR & TABS ַט
י ִּל ְב לּוס ַט ן ְּפ ַט ְר ָס אְנֵּד  CANDESARTAN PLUS TEVA TABS ֹותַק

ְנדֹור  יֹות)כל המינונים(ַק ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) CANDOR  ַט
ה יָס ִּמ ּפֹוסֹול ְת  CAPHOSOL SOL ָק

ה  ָס ְל ֶר ְּפ ִּליֹות)כל המינונים(ַק ְב  TABS ( המינונים כל) CAPRELSA  ַט
ִּליֹות ְב ְגלּו ַט ָב ְר  CARBAGLU TAB ַק

ילֹוק  ִּד ְר ִּליֹות)ינוניםכל המ(ַק ְב  TABS ( המינונים כל) CARDILOC  ַט
ִּליֹות ְב ין ַט יִּר יֹוִּפ ְד ְר  CARDIOPIRIN TABS ַק

דֹוַרל  ְר ִּליֹות)כל המינונים(ַק ְב  TABS ( המינונים כל) CARDORAL  ַט
יֹות ִּל ְב ה ַט ֶט ין פֹוְר ִּס דֹוְכ אְר  CARDOXIN FORTE TABS ַק

יֹות ִּל ְב ָיה ַט ְט ְר  CARTIA E.C. TABS ַק
סֹון  ְק ֶד ֶב ְר יֹות)כל המינונים(ַק ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) CARVEDEXXON  ַט

ע  ַב ילֹול ֶט רְוִּד יֹות)כל המינונים(ַק ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) CARVEDILOL TEVA  ַט
ס  ְק זֹוֶד ִּליֹות)כל המינונים(ָק ְב  TABS ( המינונים כל) CASODEX  ַט

יֹות ִּל ְב ם ַט ָל אְפ ָט  CATAFLAM TABS ָק
לֹור  ַפ מּוסֹות)כל המינונים(ֶצ  CAPS ( המינונים כל) CEFALOR  ְכ
פֹוִּויט   CAPS ( המינונים כל) CEFOVIT  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ֶצ

ס  אְק פּוַר צּוּפֹות)כל המינונים(ֶצ ִּליֹות ְמ ְב  F.C. TABS ( המינונים כל) CEFURAX  ַט
ס  קֹוְק ְל מּוסֹות)כל המינונים(ֶס  CAPS ( כל המינונים) CELCOX  ְכ
ה  ָר ְב ֶל מּוסֹות)כל המינונים(ֶס  CAPS 2 ( המינונים כל) CELEBRA  ְכ
ט  ְּפ ֶס ְל מּוסֹות)כל המינונים(ֶס  CAPS ( המינונים כל) CELLCEPT  ְכ

י  ִּר ְנְט ֶס ְל ִּליֹות)כל המינונים(ֶס ְב  TABS ( המינונים כל) CELSENTRI  ַט
ין  יִּד ִּמ י400ֶס ִּל ְּפ  CEMIDIN 400 CAPLETS ֹות ַק

ִּליֹות ְב ֶזט ַט ָר  CERAZETTE TABS ֶס
ִּליֹות ְב ים ַט ִּס רֹוְק  TABS ( המינונים כל) CEROXIM ֶס

ן  יִּק ִּט ְר יֹות)כל המינונים(ֶס ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) CERTICAN  ַט
ן  יִּק ִּט ְר יסֹות)כל המינונים(ֶס ִּס יֹות ְמ ִּל ְב  DISPERSIBLE TABS ( המינונים כל) CERTICAN  ַט

ס 'ַצ ּיְק ִּפ יֹות)כל המינונים(ְמ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) CHAMPIX  ַט
חִּיף'צ ְר ית ַת יִּמ יָה ֵּמ ּפְנְס קֹודֹוט סֹוְס  CHARCODOTE AQUEOUS SUSPENSION ְר

יס  יָאִּל צּוּפֹות)כל המינונים(ִּס יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( כל המינונים) CIALIS  ַט
ַר יְפ יֹות)כל המינונים(ן ִּס ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) CIFRAN  ַט

יל  ִּר יָל ִּליֹות)כל המינונים(ִּס ְב  TABS ( המינונים כל) CILARIL  ַט
ִּליֹות ְב לּוס ַט יל ְּפ ִּר יָל  CILARIL PLUS TABS ִּס

יֹות ִּל ְב ע ַט ַב לּוס ֶט יל ְּפ ִּר אַזְּפ יָל  CILAZAPRIL PLUS TEVA SCORED TABS ִּס
י ע ִּס ַב יל ֶט ִּר אַזְּפ יֹות)כל המינונים(ָל ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) CILAZAPRIL TEVA  ַט

יֹות ִּל ְב ס טַט לֹוְק יְּפ  CIPLOX TABS ִּס
ס  ְק ְל ָר יְּפ צּוּפֹות)כל המינונים(ִּצ יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) CIPRALEX  ַט
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יל  אִּמ ָר יְּפ יֹות)כל המינונים(ִּצ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) CIPRAMIL  ַט
ס  ְק רֹוְד יְּפ יֹות )כל המינונים(ִּצ ִּל ְב ִּליֹות&  ַט ְּפ  TABS & CAPLETS ( המינונים כל) CIPRODEX ַק

ע  ַב ין ֶט ִּצ ָס לֹוְק רֹוְפ יְּפ יֹות)כל המינונים(ִּצ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) CIPROFLOXACIN TEVA  ַט
רֹוִּגיס  יְּפ יֹות ְמ" מ125ִּצ ִּל ְב  CIPROGIS 125 mg F.C TABS צּוּפֹותג ַט
ין  ִּד ַק יְר ך )ִּס ֵּש ַמ ְת רּור ִּמ יְח ִּליֹות( ִּש ְב  CIRCADIN P. R TABS ַט

ִּליֹות ְב ע ַט ַב ם ֶט ַר אלֹוְּפ יַט  CITALOPRAM TEVA SCORED TABS ִּצ
יֹות ִּל ְב ס ַט ְב ַט ְּפ יָנז ֶר ִּר ַל  CLARINASE REPETABS TABS ְק

ין ֶט יִּצ רֹוִּמ יְת ִּר ַל ע ְק יֹות)כל המינונים(ַב ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) CLARITHROMYCIN TEVA  ַט
ס  לֹוְנְק ִּליֹות)כל המינונים(ְק ְב  TABS ( כל המינונים) CLONEX  ַט

יֹות ִּל ְב יט ַט לֹוִּניִּר  CLONNIRIT TABS ְק
יֹות ִּל ְב לּוד ַט  CLOOD TABS ְק

יֹות ִּל ְב ע ַט ַב ל ֶט ּידֹוְגֶר לֹוִּפ  CLOPIDOGREL TEVA TABS ְק
יּפֹות  סֹול ִּט ּיְק לֹוִּפ יֹות& ְק ִּל ְב  CLOPIXOL ORAL DROPS & TABS ַט
ירֹוּפ  רֹול ִּס ַאְב ִּליֹות& קֹוְד ְב  CODABROL SYRUP & TABS ַט

מֹול -קֹוד ִּליֹות)כל המינונים(ָאָק ְב  TABS ( המינונים כל) COD-ACAMOL  ַט
ירֹוּפ-קֹוד  COD-GUAIACOL SYRUP גּואיאקֹול ִּס

ִּליֹות ְב ל ַט יַק  CODICAL TABS קֹוִּד
אן -קֹו יֹוַב צּוּפֹות)כל המינונים(ִּד ִּליֹות ְמ ְב  F.C TABS ( המינונים כל) CO-DIOVAN  ַט

יס  יִּב ה )קֹוִּד ֵּה רּור מּוְש ְח  CODIVIS S.R. CAPS ְכמּוסֹות( ִּש
ִּליֹות ְב ין ַט יִּצ ִּכ  COLCHICINE TABS קֹוְל

ד י-קֹוְל ר ִּס  COLD-CARE SYRUP רֹוּפֵּק
יֹות  ִּל ְּפ ס ַק ְק ֵּד ִּליֹות& קֹוְל ְב  COLDEX CAPLETS & TABS ַט

ה ָק יד ַאְב ִּט ְס  COLESTID POWDER כֹוֶל
יֹות ִּל ְב אל ַט  COLOTAL TABS קֹולֹוַט

ין ִּט מּוסֹות ֶגַל ין ְכ ִּמ ּפְר  COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS קֹוְל
יֹות ִּל ְב בִּיּוִיר ַט  COMBIVIR TABS קֹוְמ

צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ט ַט ְק ּפַט  COMPETACT F.C TABS קֹוְמ
ה  ָט ְר יֹות)כל המינונים(קֹוְנֶס ִּל ְב  E.R TABS ( המינונים כל) CONCERTA  ַט
ִּליֹות)כל המינונים(קֹוְנקֹור  ְב  TABS ( כל המינונים) CONCOR  ַט

ין  ִּט ְר ִּליֹות)כל המינונים(קֹוְנֶב ְב  TABS ( המינונים כל) CONVERTIN  ַט
יֹות ִּל ְב אט ַט ַט יזֹון ַאְצ ִּט  CORTISONE ACETATE TABS קֹוְר

ין  ִּד יֹות)כל המינונים(קּוָמ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) COUMADIN  ַט
אֹון  ְר מּוסֹות)כל המינונים(ְק  CAPS ( כל המינונים) CREON  ְכ

נּולֹות רֹו ְגַר יְק אֹון ִּמ ְר  CREON MICRO GRANULES ְק
טֹור  ְס ְר ִּליֹות)כל המינונים(ְק ְב  TABS ( המינונים כל) CRESTOR  ַט

אן  יַב ִּס יְק ִּר  CAPS ( המינונים כל) CRIXIVAN  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ְק
ן  ָט מּוסֹות)כל המינונים(קּוָר  CAPS ( המינונים כל) CURATANE  ְכ

כֹות ין ַר ִּט מּוסֹות ֶגַל ין ְכ ּפֹוִּר לֹוְס יְק  CYCLOSPORINE SOFT GELATINE CAPS ִּצ
ה  אְלָת ָב יְמ מּוסֹות)כל המינונים(ִּס  G.R CAPS ( המינונים כל) CYMBALTA  ְכ

רֹון  יְפ ִּליֹות)כל המינונים(ִּצ ְב  TABS ( כל המינונים) CYPRON  ַט
ִּליֹות ְב ק ַט יטֹוֶט  CYTOTEC TABS ִּצ
יּפֹות י ִּט ִּיִּב י ֵּב  D BABY DROPS ֶד
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רֹוּפ י ְד יּפֹות400 ֶד  D DROPS 400 DROPS  ִּט
ין  אִּצ אָל  CAPS ( המינונים כל) DALACIN C  ְכמּוסֹות)כל המינונים( Cָד

צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב פ ַט ְס יֵּר ִּל  DALIRESP TABS ַד
נֹול   DANOL 200 CAPS  ְכמּוסֹות200ָד

ִּליֹות ְב יֵּנט ַט ִּק  DEKINET TABS ֶד
ה יָס ִּמ ין ְת ְנִּט  DENTIN SOLUTION ֶד

צּוּפֹות  ִּליֹות ְמ ְב ט ַט ְּפ ֶל ַּפ ה & ֶד יָס ִּמ ירֹוּפ & ְת יֹות& ִּס ִּל ְב  DEPALEPT E.C TABS & SOLUTION & SYRUP & TABS ַט
רֹונֹו  ט ְכ ְּפ ֶל ַּפ ה )ֶד ֵּה רּור מּוְש ְח ִּליֹות( ִּש ְב  DEPALEPT CHRONO S.R. TABS ַט

ּיֹות ִּפ ְח ן ַמ ָס ְק ֵּר ְּפ  DEPREXAN DRAGEES ֶד
ִּלין ֶד יֹות)כל המינונים(ַר ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) DERALIN  ַט

ין  ִּד ַט לֹוָר ְס ִּליֹות-ֵּד ְב ה ַט יָמ ִּר  DESLORATADINE - TRIMA TABS  ְת
צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ע ַט ַב ין ֶט ִּד ַט לֹוָר ְס  DESLORATADINE TEVA F.C TABS ֵּד

ע  ַב ין ֶט ִּס ֵּר יֹו)כל המינונים(דמ וְּפ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) DESMOPRESSIN TEVA ת ַט
יטֹול ס רּוִּס ְט  CAPS ( המינונים כל) DETRUSITOL SR  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ר .ֶד
זֹון  ַט ֶמ ַס ְק ִּליֹות)כל המינונים(ֶד ְב  TABS ( המינונים כל) DEXAMETHASONE  ַט

יֹות ִּל ְּפ מֹול ַק ַס ְק  DEXAMOL CAPLETS 3 ֶד
מֹול קֹוְלד ַס ְק יֹות&  יֹום ֶד ִּל ְּפ  DEXAMOL COLD DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַלְיָלה ַק

ירֹוּפ ל ְללֹא סּוָכר ִּס ֶט ם ֶּפ ַע יד בַט מֹול ִּק ַס ְק  DEXAMOL KID RASPB. FLAV. & SUGAR FREE SYRUP ֶד
ירֹוּפ ל ִּס ֶט ם ֶּפ ַע יד בַט מֹול ִּק ַס ְק  DEXAMOL KID SYRUP RASPB. FLAV. SYRUP ֶד

מֹול ַס ְק יֹותֶד ִּל ְּפ לּוס ַק  DEXAMOL PLUS CAPLETS  ְּפ
מֹול פ ַס ְק יֹות.ֶד ִּל ְּפ  DEXAMOL PM CAPLETS מ ַק

ינּוס יֹום  מֹול ִּס ַס ְק יֹות& ֶד ִּל ְּפ ְיָלה ַק  DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַל
מּוסֹות ע ְכ ַב ין ֶט ִּר יַאֶס  DIACEREIN TEVA CAPS ִּד

יַאָנה  ִּליֹות35ִּד ְב  DIANE 35 TABS  ַט
מּוסֹות ים ְכ ִּר יַאְת  DIATRIM CAPS ִּד
יֹות ִּל ְב יַאז ַט  TABS ( כל המינונים) DIAZ ִּד

מּוסֹות ין ְכ ִּניִּל יְב  DIBENYLINE CAPS ִּד
יֹות ִּל ְב רֹוֶנל ַט יְד  DIDRONEL TABS ִּד

ן ֶר יָנה ְק ִּס יגֹוְק ה -ִּד ָמ אְר יֹות" מ0.25ַפ ִּל ְב  DIGOXINA KERN-PHARMA TABS ג ַט
ם  אַט יַל ִּליֹותCD 240ִּד ְב  DILATAM 240 CD TABS  ַט
ם  אַט יַל יֹותSR 120ִּד ִּל ְב  DILATAM 120 SR TABS  ַט

ע  ַב יַאֶזם ֶט ִּט יְל יֹות)כל המינונים(ִּד ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) DILTIAZEM TEVA  ַט
אן  יֹוַב צּוּפֹות)כל המינונים(ִּד ִּליֹות ְמ ְב ) DIOVAN  ַט ניםכל המינו  ) F.C TABS 

ִּליֹות  ְּפ יל ַק ִּט יסְּפ חִּיף& ִּד ְר  DISEPTYL TABS & SUSPENSION ַת
יֹות ִּל ְּפ ה ַק ֶט יל פֹוְר ִּט יסְּפ  DISEPTYL FORTE CAPLETS ִּד
יֹות ִּל ְב יַאִּזיד ַט יזֹוִּת  DISOTHIAZIDE TABS ִּד

ע  ַב ִּזיל ֶט יֹות)כל המינונים(דֹוֶנֶּפ ִּל ְב ) DONEPEZIL TEVA  ַט לכ  TABS ( המינונים 
ִּליֹות ְב ר ַט ּיַק  DOPICAR TABS דֹוִּפ
ִּליֹות ְב ס ַט יֶנְק ִּט  DOSTINEX TABS דֹוְס

י  ִּס  DOXY 10 CAPS  ְכמּוסֹות10דֹוְק
יֹות ִּל ְב ין ַט יִּל ִּס  DOXYLIN TABS דֹוְק
מּוסֹות ט ְכ ְר  DUODART CAPS דּואֹוַד
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יֹות ִּל ְב טֹון ַט ְס  DUPHASTON TABS+B400 דּוַּפ
י יֹות-ִּד ִּל ְב  D-VIT TABS ִּויט ַט
י יּפֹות200ִּויט -ִּד  D-VIT 200 DROPS  ִּט

יֹות ִּל ְב ס ַט ְק יִּזיַל  EASYLAX TABS ִּא
ה  ָס יְק ִּב יֹות)כל המינונים(ֱא ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) EBIXA  ַט

ִּליֹות ְב ס ַט רֹוַנְק ְד  EDRONAX TABS ֱא
יֹות ִּל ְב ְנט ַט דּוַר  EDURANT TABS ֱא

סֹור  ְק ְפ מּוסֹות)כל המינונים( XRֱא  E.R CAPS ( המינונים כל) EFEXOR XR  ְכ
רֹול  ְט ַל ִּליֹות)כל המינונים(ֱא ְב  TABS ( המינונים כל) ELATROL  ַט

ִּליֹות ְב ט ַט רֹוֶל ְט ַל  ELATROLET TABS ֱא
וּויז  יְק ִּל צּוּפֹות)כל המינונים(ֵּא יֹות ְמ ִּל ְב םהמינוני כל) ELIQUIS  ַט  ) F.C TABS 

יֹות ִּל ְב ַלא ַט  ELLA TABS ֱא
ין  ִּס רֹוְק ְט ְל יֹות)כל המינונים(ֱא ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) ELTROXIN  ַט

ְנד  יֵּמ  CAPS ( כל המינונים) EMEND  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ִּא
מּוסֹות ס ְכ יְק ִּט ִּמ  EMETICS CAPS ֱא
יֹות ִּל ְב י ַט יִּל ִּמ  EMILIY TABS ֱא

ס אַנַל ְק יֹות)כל המינונים(ֵּד ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) ENALADEX  ַט
יל  ִּר ְּפ ָנַל ִּליֹות)כל המינונים(ֱא ְב  TABS ( המינונים כל) ENALAPRIL  ַט

ֶג ַר ד ְד ֵּמ ְל יַּפ ְנִּצ  ENCYPALMED DRAGEES ה'ֱא
ִּליֹות ְב ין ַט ְנטֹוִּמ  ENTUMIN TABS ֱא
מּוסֹות ין ְכ נֹוִּט ַּפ  EPANUTIN CAPS ְא

יר  ּיִּב ִּפ יֹות)כל המינונים(ֱא ִּל ְב  F.C TABS ( כל המינונים) EPIVIR  ַט
מּוסֹות ין ְכ רדֹוִּט  ERDOTIN CAPS ֱא
יֹות ִּל ְב יזֹול ַט ַגִּמ ְר  ERGAMISOL TABS ֱא

ג ְד יֶב ִּר  ERIVEDGE CAPS ְכמּוסֹות' ֱא
רֹו יְת ִּר ע -ֱא ַב יֹות)כל המינונים(ֶט ִּל ְב נוניםהמי כל) ERYTHRO-TEVA  ַט  ) TABS 

ע  ַב ם ֶט ְר אלֹוַּפ יַט ִּצ ְס יֹות)כל המינונים(ֱא ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ESCITALOPRAM TEVA  ַט
ל  ֶט ְס יֹות35ֱא ִּל ְב  ESTELLE-35 TABS  ַט

טֹו  ְס צּוּפֹות)כל המינונים(ֱא יֹות ְמ ִּל ְב  F.C. TABS ( כל המינונים) ESTO  ַט
מּוסֹות יט ְכ ִּצ ַר סְט  ESTRACYT CAPS ֱא

ם  רֹוֵּפ ְט ְס ִּליֹות)כל המינונים(ֱא ְב  TABS ( המינונים כל) ESTROFEM  ַט
ע  ַב טֹודֹוַלק ֶט ה )ERֱא ֵּה רּור מּוְש יְח יֹות( ִּש ִּל ְב  E.R TABS ( כל המינונים) ETODOLAC ER TEVA ַט

ִּליֹות ְב ע ַט ַב טֹודֹוַלק ֶט  ETODOLAC TEVA TABS ֱא
ן  תֹוַּפ יֹו)כל המינונים(ֱא ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ETOPAN ת ַט

ן  תֹוַּפ יֹותXLֱא ִּל ְב  E.R TABS ( המינונים כל) ETOPAN XL  ַט
יֹות ִּל ְב בֹון ַט ְר אּוַק  EUCARBON TABS ְא

יַאס  ִּר ִּליֹות)כל המינונים(יּוְק ְב  F.C. TABS ( המינונים כל) EUCREAS  ַט
ס  ירֹוְק יֹות)כל המינונים(יּוִּט ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) EUTHYROX  ַט

ִּליֹות ְב יָאַנה ַט ִּב  EVIANA TABS ְא
צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ה ַט ָר וִּויּפֵּל  EVIPLERA F.C TABS ֵּא

יֹות ִּל ְב ה ַט ָט וְִּויְס  EVISTA TABS ֱא
יטֹול  ִּב מּוסֹות )כל המינונים(ֱא יֹות&  ְכ ִּל ְב  CAPS & TABS ( כל המינונים) EVITOL ַט
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לֹון  ֵּס ְק מּוסֹות)נוניםכל המי(ֱא  CAPS ( כל המינונים) EXELON  ְכ
ג ספֹוְר ְק צּוּפֹות' ְא יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) EXFORGE ַט

יֹות ִּל ְּפ יד ול ַק ִּס ֱק  EXIDOL CAPLETS ְא
סֵּג ְק יֹות)כל המינונים(ייד 'ֱא ִּל ְב  DISPERSIBLE TABS ( כל המינונים) EXJADE  ַט

יֹו ִּל ְב רֹול ַט ֵּזְט  EZETROL TABS תֱא
אמֹו  צּוּפֹות)כל המינונים(ַפ יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( כל המינונים) FAMO  ַט

ע  ַב ין ֶט יִּד מֹוִּט יֹות)כל המינונים(ַפ ִּל ְב  TABS4 ( המינונים כל) FAMOTIDINE TEVA  ַט
יֹות ִּל ְב ה ַט ּיָר ִּפ ְמ  FAMPYRA TAB ַפ

ט  ַנאְּפ יֹות)כל המינונים(ַפ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) FANAPT  ַט
ִּליֹות ְב יִּגין ַט אִּס  FASIGYN TABS ַפ

יל  ִּס בֹוְק ִּליֹות)כל המינונים(ַפ ְב  TABS ( המינונים כל) FAVOXIL  ַט
צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב יק ַט בּוִּר  FEBURIC F.C TABS ְפ
צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ה ַט ַר ַמ  FEMARA F.C TABS ְפ

יֹות ִּל ְב יֵּנט ַט ִּמ  FEMINET TABS ֵּפ
צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב  FEMOZOL F.C TABS פמוזול ַט

יֹות ִּל ְב ן ַט מּוֶל  FEMULEN TABS ֵּפ
ִּליֹות ְב יפֹול ַט ִּר  FERRIFOL TABS ֵּפ

ל יֶּפ ִּר ירֹוּפ3 -ֵּפ  FERRIPEL-3 SYRUP  ִּס
צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ס ַט רֹוְק יְּפ ִּר  FERRIPROX F.C TABS ֵּפ

ד פוליק ַט רֹוַגְר יֹותֵּפ ִּל  FERROGRAD FOLIC TABS ְב
ע  ַב ין ֶט ַנאִּד סֹוֶפ ְק צּוּפֹות)כל המינונים(ֵּפ יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( כל המינונים) FEXOFENADINE TEVA  ַט

יֹות ִּל ְב ע ַט ַב יד ֶט ִּר ֶט יַנאְס  FINASTERIDE TEVA TABS ִּפ
יֹות ִּל ְב סה ַט ְפ ַד יְר  FIRDAPSE TABS ִּפ

אִּג ַל חִּי'ְפ ְר  FLAGYL ORAL SUSPENSION ףיל ַת
יֹות ִּל ְב ַאם ַט ָל  FLAME TABS ְפ
ִּליֹות ְב ט ַט לֹוֶר  FLORET TABS ְפ

יֹות ִּל ְב סֹול ַט ְנְק לּוֲא  FLUANXOL TABS ְפ
נֹול  לֹוַק מּוסֹות)כל המינונים(ְפ  CAPS ( המינונים כל) FLUCANOL  ְכ

מּוסֹות לּוקֹוָנזֹול ְכ  FLUCONAZOLE 150 CAPS ְפ
לּוקֹו ע ְפ ַב מּוסֹות)כל המינונים(ָנזֹול ֶט  CAPS ( כל המינונים) FLUCONAZOLE TEVA  ְכ

ִּליֹות ְב ל ַט ה אֹוַר ָר לֹוַד  FLUDARA ORAL TABS ְפ
מּוסֹות ין ְכ לּוִּט  FLUTINE CAPS ְפ

ע  ַב ין ֶט ִּמ לּובֹוקָס י ))כל המינונים(ְפ ִּר ְנֶט יּפּוי ֱא יֹות( ִּצ ִּל ְב ) FLUVOXAMINE TEVA ַט וניםכל המינ  ) E.C TABS 
ס  ְק מּוסֹות400פֹוֵּל  FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS  ְכ
יק  ִּליֹות( כצט)פֹוִּל ְב  TABS ( כצט) FOLIC 400 ַט

ה פֹוִּלית  ָצ יֹות)כל המינונים(( רקח)חּוְמ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ( רקח) FOLIC ACID  ַט
ה פֹוִּלית  ָצ ְב)כל המינונים(( סם און)חּוְמ  TABS ( כל המינונים) ( סם און) FOLIC ACID ִּליֹות ַט

יֹות ִּל ְב יֹון ַט ָר יק ֶה  FORIC PREGNANCY TABS פֹוִּר
אַלאן  יֹות)כל המינונים(פֹוַס ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) FOSALAN  ַט

בּוע  ָש ם ְב ַע אַלאן ָּפ יֹות" מ70פֹוַס ִּל ְב  FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS ג ַט
ְנ אֶב יֹותפֹוָס ִּל ְב  FOSAVANCE TABS ס ַט

יֹות ִּל ְב קֹו ַט ְס ֵּר  FRESCO TABS ְפ
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ִּליֹות ְב יּזיּום ַט ִּר  FRISIUM TABS ְּפ
ִּליֹות ְב ין ַט יִּד  FUCIDIN TABS פּוִּס
יֹות ִּל ְב יד ַט  FUSID TABS פּוִּס

ה  ָּפ ִּייקֹוְמ צּוּפֹות)כל המינונים(ַפ ִּליֹות ְמ ְב  F.C. TABS ( המינונים כל) FYCOMPA  ַט
ד  ֵּמ ינֹוַב ין ִּא ְנִּט אֵּפ  CAPS ( כל המינונים) GABAPENTIN INOVAMED  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ַגאַב

ע  ַב ין ֶט ְנִּט אֵּפ מּוסֹות)כל המינונים(ַגאַב  CAPS ( המינונים כל) GABAPENTIN TEVA  ְכ
ִּליֹות ְב  GALVUS TABS ַגאְלבּוס ַט
ה יָס ִּמ גֹול ְת  GARGOL SOLUTION ַגְר

טרֹו  צּוּפֹות)כל המינונים(ַגאְס ִּליֹות ְמ ְב  F.C. TABS ( כל המינונים) GASTRO  ַט
יֹותXָגִּזים  ִּל ְב  GAZIM X TABS  ַט

מּוסֹות)כל המינונים(ֵּגאֹודֹון   CAPS ( כל המינונים) GEODON  ְכ
ירֹוּפ'ֵּג ס ִּס אְק ַל  GERELAX SYRUP ֵּר
ס  מּוסֹו)כל המינונים(ִּגיֵּלְק  CAPS ( כל המינונים) GILEX ת ְכ

ִּליֹות  ְב ק ַט יֶב  GLIVEC F.C TABS & CAPS ְכמּוסֹות& ְגִּל
ִּליֹות ְב ן ַט  GLUBEN TABS ְגלּוֵּב
יֹות ִּל ְּפ ין ַק  GLUCOMIN CAPLETS ְגלּוקֹוִּמ

ג ִּליֹות' ְגלּוקֹוַפ ְּפ  GLUCOPHAGE CAPLETS ַק
ִּליֹות-ְגלּוקֹו  ְּפ ִּייט ַק  GLUCO-RITE TABS  ַר

יֹות ִּל ְב  GLUFOR TABS ְגלּופֹור ַט
ִּליֹות ְב רֹון ַט  GUTRON TABS גּוְט
יֹות ִּל ְב  GYNERA TABS ִּגיֶנָרה ַט

יּפֹות  דֹול ִּט ְל ִּליֹות& ֲה ְב  HALDOL DROPS & TABS ַט
ּר  לֹוֵּפ יֹות)כל המינונים(ֳה ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) HALOPER  ַט

יֹות ִּל ְב מֹוֵּנט ַט ְר  HARMONET TABS ֳה
יֹות ִּל ְב ה ַט ָר ֵּס ְּפ  HEPSERA TABS ֱה

ִּליֹות ְב רֹון ַט ְּפ אַק ַס ְק  HEXAKAPRON TABS ֱה
יֹות ִּל ְב ס ַט ְק ֵּר יְּפ  HIPREX TABS ִּה
ֶג ַר ד ְד ֵּפ ָט יְס  HISTAFED DRAGEES ה'ִּה

ירֹוּפ ד ִּס ֵּפ ָט יְס  HISTAFED SYRUP ִּה
טּוס יְנְק אֹוְנד ִּל ַּפ ד קֹוְמ ֵּפ ָט יְס ירֹוּפִּה  HISTAFED COMPOUND LINCTUS SYRUP  ִּס

ירֹוּפ ְנט ִּס טֹוַר ְק סֶּפ ְק ד ְא ֵּפ ָט יְס  HISTAFED EXPECTORANT SYRUP ִּה
ירֹוּפ ייר ִּס ין ֵּק ִּמ ָט יְס  HISTAMINE CARE SYR ִּה
ִּליֹות ְב ִּזין ַט ָט יְס  HISTAZINE TABS ִּה
מּוסֹות ין ְכ ִּט ְמ יָק  HYCAMTIN HARD CAPS ִּה

יֶד ִּגִּה יֹות'ְר ִּל ְב  HYDERGIN TABS ין ַט
ִּליֹות ְב יזֹון ַט ִּט רֹוקֹוְר יְד  HYDROCORTISONE TABS ִּה
ִּליֹות ְב ם ַט נֹודֹוְר יְּפ  HYPNODORM TABS ִּה

ין  ִּר יְט ִּליֹות)כל המינונים(ִּה ְב  TABS ( כל המינונים) HYTRIN  ַט
ן  יבּוֵּפ ִּליֹות)כל המינונים(ִּא ְּפ ) IBUFEN  ַק ינוניםכל המ  ) CAPLETS 

ן  רֹוֶפ יבּוְפ יֹות" מ200ִּא ִּל ְּפ  IBUPROFEN 200 mg CAPLETS 5 ג ַק
יֹות ִּל ְּפ ה ַק ֶט ן פֹוְר רֹוֶפ יבּוְפ  IBUPROFEN FORTE CAPLETS ִּא
יֹות ִּל ְב ין ַט לֹוִּמ אְק יַק  IKACLOMIN TABS ִּא
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אקֹור  יַק יֹות)כל המינונים(ִּא ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) IKACOR  ַט
ס  ֶר אְּפ יָק ה  ))כל המינונים( S.Rִּא ֵּה רּור מּוְש יְח יֹות( עִּם ִּש ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) IKAPRESS S.R ַט

ה ְכמּוסֹות יָק רּוִּב ימְב  IMBRUVICA CAPS ִּא
ס  ְק ֵּר יְט יִּמ יֹות)כל המינונים(ִּא ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) IMITREX  ַט

מּוסֹות יד ְכ נֹוִּב יְמ  IMNOVID CAPS ִּא
מּוסֹות יּום ְכ ימֹוְד  IMODIUM CAPS ִּא

אן  ימּוַר צּוּפֹות)כל המינונים(ִּא יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( כל המינונים) IMURAN  ַט
ִּליֹות ְב יבֹו ַט יְנִּס  INCIVO TABS ִּא
ד ְכמּוסֹות ינדֹוֵּמ  INDOMED CAPS ִּא
מּוסֹות יס ְכ יְנדֹוִּב  INDOVIS CAPS ִּא

יִּיטה יְנַל יֹות)כל המינונים( ִּא ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) INLYTA  ַט
לֹון  ינֹוֵּב צּוּפֹות)כל המינונים(ִּא יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) INOVELON  ַט
ה  ָר יְנסְּפ צּוּפֹות)כל המינונים(ִּא יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( כל המינונים) INSPRA  ַט

ְנס  ֶל יְנֶט ְב)כל המינונים(ִּא  TABS ( המינונים כל) INTELENCE ִּליֹות ַט
יְנֵּווָגה  יֹות)כל המינונים(ִּא ִּל ְב  E.R TABS ( כל המינונים) INVEGA  ַט

מּוסֹות  אז ְכ יַר יְנִּב יֹות& ִּא ִּל ְב  INVIRASE CAPS & TABS ַט
יֹות ִּל ְב ה ַט ָס יֱר  IRESSA TABS ִּא

צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ס ַט ייסְנטֵּר  ISENTRESS F.C TABS ִּא
דּוד יס ָמ ִּס ְר ט ַת יזֹוֵּק  ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAY ִּא
יֹות ִּל ְב יזֹוִּניַאִּזיד ַט  ISONIAZID TABS ִּא
נֹול ְכמּוסֹות ָר יְט  ITRANOL CAPS ִּא

ל  ֵּס יְק  CAPS ( כל המינונים) IXEL  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ִּא
י 'ג ִּב יֹות)כל המינונים(ַק ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) JAKAVI  ַט
ט 'ַג יֹות)כל המינונים(נּוֵּא ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) JANUET  ַט
ָיה 'ַג יֹות)כל המינונים(נּוְב ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) JANUVIA  ַט

ים  ֵּגִּר ן ָגְר ה& יֹוְנְגבֹוְר יֹות ֵּת ִּק  JUNGBORN GRANULES & TEA BAGS ָש
ה  ָט ִּניְס יֹות)כל המינונים(יּוְר ִּל ְב  E.R TABS ( המינונים כל) JURNISTA  ַט

חִּיף  ְר ן ַת ֶט ֵּב ְל יֹות& ַק ִּל ְב  KALBETEN SUSPENSION & TABS ַט
חִּיף  ְר ה ַת ֶט ן פֹוְר ֶט ֵּב ְל ִּליֹות& ַק ְב  KALBETEN FORTE SUSPENSION & TABS ַט

ה  ְנָט ַגרֹון ֵּמ ְל ּפּוז & ָק ה& ָת יָצ ִּצ ִּליֹות לְמ ְב  KALGARON MINT & ORANGE LOZENGES תּות ַט
ִּליֹות ְב ינּוס ַט ִּס ְל  KALSINUS TABS ַק
יֹות ִּל ְב יל ַט לֹוִּר  KALURIL TABS ָק
א נֹוֵּזל ְנַק  KANK-A LIQ ָק

חִּיף ְר ין ַת ִּט ְּק אֹוֵּפ  KAOPECTIN SUSPENSION ָק
ין  אִּר יֹות)כל המינונים(ַק ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) KARIN  ַט

דֹולֹון  ַת ְך PRַק ָש ֻמ רּור ְמ ְח יֹות בִּש ִּל ְב  KATADOLON PR TABS ַט
חִּיף ְר ה להכנת ַת ָק ַלאט ַאְב ַס יְק ֵּא  KAYEXALATE PWDR. FOR SUSPENSION ְק

יֹות ִּל ְב ין ַט ִּר ְד ָמ  KEMADRIN TABS ֵּק
ה  ָר ְּפ ִּליֹות)כל המינונים(ֵּק ְב  F.C TABS ( כל המינונים) KEPPRA  ַט

יֹות  ִּל ְב ה ַט ָס יְווְק צּוּפֹותִּק  KIVEXA F.C TABS ְמ
יֹות ִּל ְּפ ס ַק ְק יֵּד ִּר ָל  KLARIDEX CAPLETS ְק
יֹות ִּל ְב ט ַט יאֹוֵּגְס ִּל  KLIOGEST TABS ְק
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ס  יְק יִּזי ִּמ יל ִּא ה& קֹוְנִּס ָק ּפּוז ַאְב  KONSYL EASY MIX (Sugar Free) & ORANGE POWDER ַת
ס  ְק ירֹוּפDMקאְפ  KUFFEX DM SYR  ִּס

ְנ יֵּד ִּליֹות& ט קרם קּוִּק ְב  KUKIDENT CREAM & TABS ַט
ִּליֹות ְב יל ַט ִּר יְט  KYTRIL TABS ִּק
ה יָס ִּמ  LAEVOLAC SOLUTION לבֹוַלק ְת
יֹות ִּל ְב יִּזיל ַט ִּמ  LAMISIL TABS ָל

ין  יבֹוֶד ִּמ ִּליֹות/ ָל ְב ע ַט ַב ין ֶט  LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA TABS ִּזידֹובּוִּד
ין ֶט יבֹוֶד ִּמ ע ָל יֹות)כל המינונים(ַב ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) LAMIVUDINE TEVA  ַט
ִּליֹות)כל המינונים(ין 'ָלמֹוִּג ְב  TABS ( המינונים כל) LAMOGINE  ַט

ין  ִּס נֹוְק ירPGַל ִּס יְק ִּל  LANOXIN PG ELIXIR  ֱא
ְנסֹו   CAPS ( כל המינונים) LANSO  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ָל
רז ְנסֹוְּפ ע ָל ַב מּוסֹות)כל המינונים(ֹול ֶט  CAPS ( כל המינונים) LANSOPRAZOLE TEVA  ְכ

ְנטֹון  מּוסֹות)כל המינונים(ָל  GASTRO-RESISTANT CAPS ( כל המינונים) LANTON  ְכ
יֹות ִּל ְב אְנִּויס ַט  LANVIS TABS ַל
יֹות ִּל ְב רָיאם ַט  LARIAM TABS ָל
יֹות ִּל ְב ין ַט עִּד ַס ְק  LAXADIN TABS ָל

יֹות ִּל ְב ה ַט ֶט ל פֹוְר יַק ִּס ְק  LAXIKAL FORTE TABS ָל
יֹות ִּל ְּפ סֹוּפֹול ַק ְק  LAXOPOL CAPLETS ָל
יֹות ִּל ְב ין ַט ִּניִּט  LENITIN TABS ֵּל

ס  ִּליֹות)כל המינונים(ֵּלּפֹוֵּנְק ְב  TABS ( המינונים כל) LEPONEX  ַט
ע  ַב ּין ֶט יִּפ אִּניִּד ַק ְר ִּל)כל המינונים(ֶל ְב  TABS ( כל המינונים) LERCANIDIPINE TEVA יֹות ַט

יֹות ִּל ְב ס ַט ֶר ְּפ ָק ְר  LERCAPRESS TABS ֶל
קֹול   CAPS ( כל המינונים) LESCOL  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ֵּלְס

ִּליֹות ְב ל ַט ֵּס ְק רֹוזֹול ֵּד ְט  LETROZOLE DEXCEL TABS ֵּל
צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב מֹוז ַט ְר רֹוזֹול ַפ  LETROZOLE FARMOZ F.C TABS ֵּלְט
צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ד ַט ֵּמ ינֹוַב רֹוזֹול ִּא  LETROZOLE INOVAMED F.C TABS ֵּלְט

יֹות ִּל ְב ע ַט ַב רֹוזֹול ֶט  LETROZOLE TEVA TABS ֵּלְט
יֹות ִּל ְב ין ַט  LEUCOVORIN TABS לוקֹובֹוִּר
יֹות ִּל ְב אן ַט ָר  LEUKERAN F.C TABS לוֵּק

ם  ַט אֶצ יַר ִּט ע ֵּלֶב ַב יֹות)כל המינונים(ֶט ִּל ְב  TABTS ( כל המינונים) LEVETIRACETAM TEVA  ַט
ים  ִּר וֶוְת ִּליֹות)כל המינונים(ֵּל ְב  TABS 6 ( המינונים כל) LEVETRIM  ַט
ה  ָר ִּויְט יֹות)כל המינונים(ֵּל ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) LEVITRA  ַט

יֹות ִּל ְב  LEVO TABS ֵּלבֹו ַט
לֹוְק ע ֵּלבֹוֱפ ַב ין ֶט ִּצ יֹות)כל המינונים(ַס ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) LEVOFLOXACIN TEVA  ַט

לּוס  ר ְּפ מּוסֹות)כל המינונים(ֵּלבֹוָּפ  CAPS ( המינונים כל) LEVOPAR PLUS  ְכ
צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב ה ַט יָב ִּס  LEXIVA F.C TAS ֵּלְק

ִּליֹות ְב יּום ַט ְב ְר יָק  LICARBIUM TABS ִּל
יָּפ  LIPANOR CAPS נֹור ְכמּוסֹותִּל

ּיטֹור  יֹות)כל המינונים(ִּליִּפ ִּל ְב  F.C. TABS ( המינונים כל) LIPITOR  ַט
ה  ָב יֹות)כל המינונים(ִּליטֹוְר ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) LITORVA  ַט

ִּליֹות ְב יִּויַאל ַט  LIVIAL TABS ִּל
ִּליֹות ְב ן ַט  LODENE COATED TABS לֹוֵּד
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ה לֹודֹו ָר ר5 , 2 , 1ְט רּור מבּוָק ְח ִּליֹות בִּש ְב  LODOTRA 1 , 2 , 5 M.D TABS  ַט
מּוסֹות יד ְכ ִּּר  LOPERID CAPS לֹוֵּפ
יּום ְכמּוסֹות ְּר  LOPERIUM CAPS לֹוֵּפ

ּי יֹות-לֹוִּפ ִּל ְב אר ַט  LOPI-CARE TABS ֵּק
יֹות ִּל ְב ס ַט ְב יִּויַט סֹור ִּד ֵּר  LOPRESOR DIVITABS לֹוְּפ

יֹותלֹו ִּל ְּפ ס ַק ְק ֵּר  LOPREX CAPLETS ְּפ
ִּליֹות ְב ין ַט ִּט ְס  LORASTINE TABS לֹוָר
יֹות ִּל ְב ין ַט ִּד ַט  LORATADINE TABS לֹוָר

יֹות ִּל ְב ע ַט ַב ין ֶט ִּד ַט  LORATADINE TEVA TABS לֹוָר
ירֹוּפ ים ִּס ִּר ְת  LORATRIM SYRUP לֹוָר
ִּליֹות ְב יוָן ַט  LORIVAN TABS לֹוִּר

יֹותלֹוְר ִּל ְב ס ַט יְק  LORMYX TABS ִּמ
ס  ְק ֵּד ְר יֹות)כל המינונים(לֹוָס ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) LOSARDEX  ַט

יֹות ִּל ְב לּוס ַט ס ְּפ ְק רֵּד  LOSARDEX PLUS TABS לֹוַס
ע  ַב ן ֶט ָט ְר יֹות)כל המינונים(לֹוָס ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) LOSARTAN TEVA  ַט

ְב לּוס ַט ן ְּפ ָט ְר יֹותלֹוָס  LOSARTAN PLUS TABS ִּל
ִּליֹות ְב ע ַט ַב לּוס ֶט ן ְּפ ָט ְר  LOSARTAN PLUS TEVA TABS לֹוָס

ק  מּוסֹות)כל המינונים(לֹוֶס  CAPS ( כל המינונים) LOSEC  ְכ
ן  יֹות)כל המינונים(לֹוָט ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) LOTAN  ַט

יֹות ִּל ְב לּוס ַט ן ְּפ  LOTAN PLUS TABS לֹוָט
אִּויט לֹו ָס  CAPS ( המינונים כל) LOXAVIT  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ְק

ּין  ִּליֹות)כל המינונים(לֹוַזאִּפ ְב  TABS ( המינונים כל) LOZAPINE  ַט
ָרל  ִּליֹותC236+ )כל המינונים(לּוסְט ְב  TABS ( המינונים כל) LUSTRAL  ַט

ה  יָק ) LYRICA  ְכמּוסֹות)כל המינונים(לִּיִּר ניםכל המינו  ) CAPS 
יֵּנל  יִּר ִּליֹות)כל המינונים(ִּל ְב  C.R TABS ( המינונים כל) LYRINEL  ַט

ם  יֹות)כל המינונים(ַאר . ַאי . ֵּא ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) M.I.R  ַט
יֹות ִּל ְּפ ימֹול ַק כִּב  MACCABIMOL CAPLETS ַמ

ין  ְנִּט רֹוַד ְק  MACRODANTIN 50MG,100MG CAPS  ְכמּוסֹות100 , 50ַמ
ס  ְגנֹוְק  MAGNOX 520 VEGECAPS  ְכמּוסֹות520ַמ

יֹות למבוגרים  ִּל ְב רֹון ַט ְל ים& ָמ  MALARONE FOR ADULTS TABS & PAEDIATRIC TABS לילִּד
רֹוִּניל  ֶג50,10ַמ ַר  MARONIL 10,50 DRAGEES ה' ְד
רֹוִּניל  ִּליֹותSR 75ַמ ְב  MARONIL 75 SR TABS  ַט

יבֹון  ִּס ְק יֹות)ינוניםכל המ(ַמ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) MAXIBONE  ַט
יֹות)כל המינונים(. ר.סי.מ ִּל ְב  C.R. TABS ( כל המינונים) MCR  ַט
יֹות)כל המינונים(. ר.סי.מ ִּל ְב  C.R. CAPS ( המינונים כל) MCR-UNO  ַט

ִּליֹות ְב רֹול ַט ְד  MEDROL TABS ֵּמ
מּוסֹות  יל ְכ ִּט ֶפ יֹות& ֵּמ ִּל ְב  MEFETIL CAPS & F.C TABS ַט

יֹות ִּל ְב ין ַט ִּס ַגאְק  MEGAXIN TABS ֵּמ
יֹות ִּל ְב יַאן ַט ִּל  MELIANE TABS ֵּמ

יל  לֹוִּד צּוּפֹות)כל המינונים(ֵּמ יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) MELODIL  ַט
ִּליֹות ְב ע ַט ַב ין ֶט ְנִּט ַמ  MEMANTINE TEVA TABS ֵּמ
יֹות ִּל ְב יט ַט מֹוִּר  MEMORIT TABS ֵּמ
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ס  מֹוְק יֹות)כל המינונים(ֵּמ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) MEMOX  ַט
יֹות ִּל ְב רֹו ַט ְּפ  MEPRO TABS ֵּמ

יֹות ִּל ְב יזֹול ַט ִּט ְּפ ַק ְר  MERCAPTIZOL TABS ֵּמ
יֹות ִּל ְב ילֹון ַט ִּס ְר  MERCILON TABS ֵּמ

ה יָס ִּמ ן חדש ְת רֹוֵּק  MEROKEN NEW SOL ֵּמ
ינֹון ִּט ְס ּיֹותֵּמ ִּפ ְח  MESTINON DRAGEES  ַמ

יֹות ִּל ְּפ יד ַק סּוִּל  MESULID CAPLETS ֵּמ
יֹות ִּל ְב ע ַט ַב ין ֶט ִּמ טפֹוְר  METFORMIN TEVA TABS ֵּמ

דֹון  ַת ה5 %ֵּמ יָס ִּמ  METHADONE 5% CONCENTRATED SOLUTION  ְת
ִּג טֵּר יֹות'ֵּמ ִּל ְב  METHERGIN TABS ין ַט
ט  ַס ְק ֶר טֹוְט ְבEBEWEֵּמ יֹות ַט  METHOTREXAT EBEWE TABS ִּל
ט  ַס ְק ֶר טֹוְט ִּליֹותLEDERLEֵּמ ְב  METHOTREXATE LEDERLE TABS  ַט

יֹות ִּל ְב ל ַט יָט רִּב נֹוַב ילֶפ ִּט  METHYLPHENOBARBITAL TABS ֵּמ
ּירֹון ְכמּוסֹות טֹוִּפ  METOPIRON CAPLETS ֵּמ

טרֹוִּג יֹות'ֵּמ ִּל ְב  METROGYL ORAL TABS יל ַט
ל  יָק יֹותִּמ ִּל ְב  MICAL TABS ַט

ִּליֹות ְב יֹול ַט רֹוְד יְק  MICRODIOL TABS ִּמ
ִּליֹות30מיקרוגינון  ְב  MICROGYNON 30 TABS  ַט

ִּליֹות ְב רֹולּוט ַט יְק  MICROLUT TABS ִּמ
ין  ּיִּר רֹוִּפ יְק י ))כל המינונים(ִּמ ִּר ְנֶט יּפּוי ֱא יֹות( ִּצ ִּל ְּפ  E.C. CAPLETS ( המינונים כל) MICROPIRIN ַק

ה רֹו ֵּת יְד  MIDRO TEA ִּמ
ִּג יֵּפ יֹות'ִּמ ִּל ְב  MIFEGYNE TABS 7 ין ַט

יֹות ִּל ְב ב ַט ֵּל יְגָר  MIGRALEVE TABS ִּמ
יְמ ה B587+ ִּמ ַר יֹות)כל המינונים( ָּפ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) MIMPARA  ַט

יֹות ִּל ְב יֵּנס ַט  MINESSE F.C. TABS ִּמ
ין  יִּניִּר ה )המינוניםכל (ִּמ יָס ִּמ יֹות&  ְת ִּל ְב  SOLUTION & TABS ( המינונים כל) MINIRIN ַט

ין ְכמּוסֹות ִּל ינֹוְק  MINOCLIN CAPS ִּמ
ִּלין  יְק ינֹוִּצ מּוסֹות)כל המינונים(ִּמ  CAPS ( המינונים כל) MINOCYCLINE  ְכ

יֹות ִּל ְב יל ַט יִּד ִּס ינֹוְק  MINOXIDIL TABS ִּמ
ִּל ְב ינֹוֵּלט ַט  MINULET TABS יֹותִּמ

יֹות ִּל ְב ר ַט יַפ  MIPHAR TABS ִּמ
ירֹו  ִּליֹות)כל המינונים(ִּמ ְב  TABS ( כל המינונים) MIRO  ַט

ירֹו  ִּליֹות45 , 35ִּמ ְב  MIRO 35 , 45 TABS  ַט
ע  ַב ּין ֶט אַזאִּפ ַט יְר ִּליֹות)כל המינונים(ִּמ ְב  TABS ( כל המינונים) MIRTAZAPINE TEVA  ַט
יזֹוֵּל יֹותִּמ ִּל ְב  MIZOLLEN TABS ן ַט

מּוסֹות אל ְכ  MODAL CAPS מֹוַד
ִּליֹות ְב ה ַט ֶט אל פֹוְר  MODAL FORTE TABS מֹוַד

ד  יֹות40 & 20מֹונֹוקֹוְר ִּל ְב  MONOCORD 20 & 40 TABS  ַט
ד  יֹותSR 50מֹונֹוקֹוְר ִּל ְב  MONOCORD 50 SR TABS  ַט

מּוסֹות)כל המינונים(מֹונֹולֹוְנג   S.R. CAPS ( המינונים כל) MONOLONG  ְכ
יֹות)כל המינונים(מֹונֹוִּניט  ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) MONONIT  ַט

ד  אְר ַט  MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS  ְכמּוסֹות50מֹונֹוִּניט ֵּר
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יֹות ִּל ְב יּום ַט יְל  MOTILIUM TABS מֹוִּט
ה  יָס ִּמ ס ְת יֹות& מֹוֵּוְק ִּל ְב  MOVEX SOLUTION & TABS ַט

מּוסֹות ּן ְכ יֵּפ ִּס  MOXYPEN CAPS מֹוְק
מּוסֹות ה ְכ ֶט ּן פֹוְר יֵּפ ִּס  MOXYPEN FORTE CAPS מֹוְק
חִּיף ְר ה ַת ֶט ּן פֹוְר יֵּפ ִּס  MOXYPEN FORTE SUSPENSION מֹוְק

מּוסֹות יִּויט ְכ ִּס  MOXYVIT CAPS מֹוְק
מּוסֹות ה ְכ ֶט יִּויט פֹוְר ִּס  MOXYVIT FORTE CAPS מֹוְק

ה מּוקֹו יָס ִּמ יֹות& ֵּלס ְת ִּל ְב  MUCOLESS SOLUTION & TABS ַט
ִּליֹות ְּפ יט ַק  MUCOLIT CAPLETS מּוקֹוִּל
ירֹוּפ ד ִּס  MUCOMED SYRUP מּוקֹוֵּמ
יֹות ִּל ְב ק ַט ַט  MULTAQ TABS מּוְל
יֹות ִּל ְב קֹול ַט  MUSCOL TABS מּוְס
מּוסֹות ין ְכ יקֹובּוִּט  MYCOBUTIN CAPS ִּמ

נֹו יקֹוֶפ יֹותִּמ ִּל ְב ע ַט ַב  MYCOPHENOLATE TEVA TABS ַלט ֶט
יק  ִּט יפֹוְר יֹות)כל המינונים(ִּמ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) MYFORTIC  ַט

ִּליֹות ְב אן ַט ַר יֵּל  MYLERAN TABS ִּמ
יֹות ִּל ְב  NABUCO TABS ָנבּוקֹו ַט

יּום  ן סֹוְד ֵּס רֹוְק יֹותSPַנְּפ ִּל ְב  NAPROXEN SODIUM SP F.C TABS  ַט
י  ִּס רֹוְק ִּליֹות)כל המינונים(ָנְּפ ְב  TABS ( המינונים כל) NAPROXI  ַט

ִּליֹות ְב יג ַט ִּמ  NARAMIG TABS ָנַר
ִּליֹות ְב ין ַט  NAROCIN TABS ָנרֹוִּס

כֹות מּוסֹות ָר ין ְכ ִּב ְל  SOFT CAPS ( המינונים כל) NAVELBINE ָנַב
ין  ִּס ִּליֹות)כל המינונים(ָנְק ְב ) NAXYN  ַט ל המינוניםכ  ) TABS 

יֹות ִּל ְב לֹוק ַט  NEOBLOC TABS ֵּניאֹוְב
יֹות ִּל ְב ין ַט יִּצ  NEOMYCIN TABS ֵּנאֹוִּמ

יַגאזֹון   CAPS ( המינונים כל) NEOTIGASON  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ֵּניאֹוִּט
ֶג ַר ן ְד ֶב ּיֹות'ֵּנְר ִּפ ְח  NERVEN DRAGEES ה ַמ

יל ְכמּוסֹות ִּט ְּפ  NEULEPTIL CAPS ֵּנאֹוֶל
ִּליֹות ְּפ יק ַק ִּט  NEUROBETIC COATED CAPLETS ֵּנאֹורֹוֵּב

ין  מּוסֹות)כל המינונים(ֵּנאּורֹוְנִּט  CAPS ( המינונים כל) NEURONTIN  ְכ
יֹות ִּל ְב ר ַט ָב ְס  NEXAVAR F.C TABS ֵּנְק

יּום  ְס יֹות)כל המינונים(ֵּנְק ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) NEXIUM  ַט
ַּפ ְך)כל המינונים(ן נִּיאְס ָש ֻמ רּור ְמ שְח צּוּפֹות ְב ִּליֹות ְמ ְב  E.R F.C TABS ( המינונים כל) NIASPAN  ַט

יֹות ִּל ְב יד ַט ִּצ יִּניק ֲא  NICOTINIC ACID TABS ִּניקֹוִּט
ילֹוְנג  ִּד ך)כל המינונים(ִּניֶפ מּוָש רּור ֵּמ ְח ִּש יֹות ְב ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) NIFEDILONG  ַט

יֹותִּני ִּל ְב  NIMOTOP TABS מֹוטֹופ ַט
דּוד יס ָמ ִּס ְר יְנגּוַאל ַת רֹוִּל  NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY ִּניְט

ִּליֹות ְב  NIZORAL TABS ִּניזֹוָרל ַט
צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב נֹו ַט טּוְר  NOCTURNO F.C TABS נֹוְק

נֹו ל טּוְר צּוּפֹות( מינון נמוך. )ס.נֹוְק יֹות ְמ ִּל ְב  NOCTURNO L.S. (Low Strength) F.C TABS ַט
יֹות ִּל ְב ט ַט ֵּד  NORDETTE TABS נֹוְר
יֹות ִּל ְב יט ַט  NORIT TABS נֹוִּר
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יֹות ִּל ְב בֹו ַט ֵּל  NORLEVO TABS נֹוְר
צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב יפ ַט ִּל  NORLIP F.C TABS נֹוְר
ה ָק ס ַאְב ַלאְק ָמ  NORMALAX POWDER נֹוְר

ס יְד ס ִּק ַלאְק ָמ הנֹוְר ָק  NORMALAX KIDS POWDER  ַאְב
לֹול  ָמ ִּליֹות)כל המינונים(נֹוְר ְב  TABS ( המינונים כל) NORMALOL  ַט
ן  ִּליֹות)כל המינונים(נֹוְרמִּיֵּט ְב  TABS ( המינונים כל) NORMITEN  ַט

יֹות ִּל ְב אן ַט ַס ֵּר מוְפ  NORMOPRESAN TABS נֹוְר
ִּליֹות ְב ק ַט רֹוָל ְּפ  TABS ( המינונים כל) NORPROLAC נֹוְר

ין  יִּל ִּט ִּליֹות)כל המינונים(נֹוְר ְב  TABS ( המינונים כל) NORTYLIN  ַט
ק  ַואְס ִּליֹות)כל המינונים(נֹוְר ְב  TABS ( המינונים כל) NORVASC  ַט

ירֹוּפ יל ִּס ְנִּס  NOTENSYL SYRUP נֹוֵּט
ִּליֹות ְב יל ַט ְנִּס  NOTENSYL TABS נֹוֵּט

ן ַט רֹוָּפ יְט יֹותנֹוִּב ִּל  NOVITROPAN TABS 8 ְב
יֹות ִּל ְב ם ַט  NOVOFEM TABS נֹובּוֵּפ
ירֹוּפ ס ִּס ְק  NOVOLAX SYRUP נֹובֹוָל

ם  ִּליֹות)כל המינונים(נֹובֹונֹוְר ְב  TABS ( המינונים כל) NOVONORM  ַט
יֹות ִּל ְב ן ַט  NUROFEN TABS נּורֹוֵּפ

ינּון  ן ִּצ יֹות& נּורֹוֵּפ ִּל ְב ת ַט ַע ַּפ  NUROFEN COLD & FLU TABS ַש
ִּליֹות ְב ה ַט ֶט ן פֹוְר  NUROFEN FORTE TABS נּורֹוֵּפ

וִּויק  ן ְק ִּליֹות)כל המינונים(נּורֹוֵּפ ְב  TABS ( המינונים כל) NUROFEN QUICK  ַט
ִּליֹות ְב ס ַט ְק יֵּד  NUSSIDEX TABS נּוִּס

ה יָס ִּמ ס ְת יְק י ִּמ ִּד ין ֵּר ִּט ָט  NYSTATIN READY MIX SOLUTION ִּניְס
ִּליֹות ְּפ  NYTOL CAPLETS ִּניטֹול ַק

אר  ַס יֹות)כל המינונים(אֹוְק ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) OCSAAR  ַט
צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב לּוס ַט אר ְּפ ַס  OCSAAR PLUS F.C TABS אֹוְק

ִּליֹות ְּפ ס ַק ְק לֹוֵּד  OFLODEX CAPLETS אֹוְפ
יֹות ִּל ְב ע ַט ַב ין ֶט ִּצ ָס לֹוְק  OFLOXACIN TEVA TABS אֹוְפ

ּין  ְנַזִּפ ע ODTאֹוַל ַב ה)כל המינונים( ֶט ֶּפ יסּות ַב ִּס יֹות ֵּמ ִּל ְב  ORDISPERSIBLE TABS ( כל המינונים) OLANZAPINE ODT TEVA  ַט
ע  ַב ּין ֶט ְנַזִּפ יֹות)כל המינונים(אֹוַל ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) OLANZAPINE TEVA  ַט

ם ְכמּוסֹות ָט ֶב  OLBETAM CAPS אֹוְל
מּוסֹות קֹור ְכ  OMACOR CAPS אֹוָמ

ס  ְק ֶד ַר ְּפ ִּליֹות)כל המינונים(אֹוֵּמ ְּפ  CAPLETS ( המינונים כל) OMEPRADEX  ַק
ס  ְק ֶד ַר ְּפ יֹותZ -אֹוֵּמ ִּל ְּפ  OMEPRADEX - Z CAPLETS  ַק
זֹול  ָר  OMEPRAZOLE GM CAPS  ְכמּוסֹותGMאֹומְּפ

מּוסֹות ִּניק ְכ  OMNIC S.R CAPS אֹוְמ
אס ְכמּוסֹות ִּניק אֹוַק  OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS אֹוְמ

ייָזה  יֹות)כל המינונים(אֹונְגִּל ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) ONGLYZA  ַט
ה טּוָר יְנְק ס ִּט ְק ֵּל ְּפ יְמ י ִּס  OPII SIMPLEX TINCTURA אֹוִּפ

ִּליֹות  ְב ין ַט ְלִּג ַט יּפֹות & אוְּפ יֹות& ִּט ִּל ְּפ  OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETS ַק
ה ָט ְס ט ַּפ קֹוְר  ORACORT PASTE אֹוָר
ה ָט ְס ט ִּא ַּפ קֹוְר  ORACORT E PASTE אֹוָר

ְניֹות ַס ְכ רֹוכ ָל ן ְט ֵּט ְל  ORALTEN TROCHE LOZENGES אֹוַר
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ִּליֹות ְב ה ַט ֶט אּפ פֹוְר  ORAP FORTE TABS אֹוַר
ין  ִּד ַפ שֹות)כל המינונים(אֹוְר מּוסֹות ַק  HARD CAPS ( המינונים כל) ORFADIN  ְכ

יֹות ִּל ְב ן ַט ֵּל יְק טֹו ִּס  ORTHO CYCLEN TABS אֹוְר
ָלט  מֹו ָאַד יֹות. ס)כל המינונים(אֹוְס ִּל ְב  S.R. TABS ( המינונים כל) OSMO ADALAT ר ַט

ִּליֹות ְב ּפֹולֹוט ַט  OSPOLOT TABS אֹוְס
ירֹוּפ ין ִּס ִּט ַק  OXACATIN SYRUP אֹוקָס

סֹו יֹותאֹוְק ִּל ְּפ ין ַק  OXOPURIN CAPLETS ּפּוִּר
יִּנין ג יבּוִּט יֹות. מ.'אֹוקִּס ִּל ְב  OXYBUTYNIN GM TABS ַט

ין  יקֹוְנִּט ִּס ִּליֹות)כל המינונים(אֹוְק ְב  C.R. TABS ( המינונים כל) OXYCONTIN  ַט
יֹות ִּל ְב יד ַט ִּמ  PAMID TABS ָּפ
ִּליֹות ְּפ ַנדֹול ַק  PANADOL CAPLETS ָּפ
מּוסֹות ז ְכ ֲא ֵּר ְנְק  PANCREASE E.C CAPS ָּפ

ין הידרוכלוריד  ִּר ַב ַפ יֹות)כל המינונים(ָּפ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) PAPAVERINE HCL  ַט
ִּליֹות ְּפ אמֹול ַק ַר  PARAMOL CAPLETS ָּפ
יֹום  יּפּול ַב ִּט יעּול ְל אמֹול ַאף ְוִּש ַר יֹות& ָּפ ִּל ְּפ ה ַק ְיָל  PARAMOL AF & SHIUL DAY & NIGHT CARE CAPLETS בַל

יֹום  יּפּול ַב ִּט אמֹול ַאף ְל ַר ִּליֹות& ָּפ ְּפ ְיָלה ַק  PARAMOL AF DAY & NIGHT CARE CAPLETS בַל
יֹות ִּל ְּפ לּוס ַק אמֹול ְּפ ַר  PARAMOL PLUS CAPLETS ָּפ
יֹות ִּל ְּפ לּוס ַק אמֹול ְּפ ַר  PARAMOL PLUS CAPLETS ָּפ

ְּפ ֶגט ַק ְר אמֹול ַט ַר יֹותָּפ  PARAMOL TARGET CAPLETS ִּל
ין  רֹוִּט יֹות)כל המינונים(ָּפ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) PAROTIN  ַט
אן  ַט ְר ִּליֹות)כל המינונים(ַּפ ְב  TABS ( המינונים כל) PARTANE  ַט

ט  ֵּס אְק ִּליֹות30 , 20ַפ ְב  PAXXET 20 , 30 TABS  ַט
יל  ֶּנִּד ִּליֹות עם)כל המינונים(ֵּפ ְב  E.R TABS ( המינונים כל) PENEDIL  פעילות מושהית ַט

ּן א ִּוי-ֵּפ ַפ יֹות-ָר ִּל ְּפ  PEN-RAFA VK CAPLETS ק ַק
ּן א ִּוי-ֵּפ ַפ ירֹוּפ -ָר ה ִּס ֶט יֹות& ק פֹוְר ִּל ְּפ  PEN-RAFA VK FORTE POWDER FOR SYRUP & CAPLETS ַק
ה  ַס ְּנָט י " מ500ֵּפ יִּט רּור ִּא ְח ִּש יֹות ְב ִּל ְב יֹותָש& ג ַט  S.R TABS & SACHETS ( המינונים כל) PENTASA ִּק

ט  קֹוֵּס ְּר יֹות)כל המינונים(ֵּפ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) PERCOCET  ַט
ס  יְק ִּד ְּר ִּליֹות)כל המינונים(ֵּפ ְב  TABS ( כל המינונים) PERDIX  ַט

סֹון ְכמּוסֹות יְק ִּמ ְּר  PERMIXON CAPS ֵּפ
ַנאן  ֵּפ ְּר ִּליֹות)יםכל המינונ(ֵּפ ְב  TABS ( המינונים כל) PERPHENAN  ַט

ירֹוּפ טּוסֹול ִּס ְּר  PERTUSSOL SYRUP ֵּפ
ל  יַט ִּב ְר נֹוָב יֹות)כל המינונים(ְפ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) PHENOBARBITAL  ַט

יּפֹות ה ִּט ָק ּיְל  PILKA DROPS ִּפ
ֵּק יֹות-ִּפ ִּל ְב ְרץ ַט  PK-MERZ TABS ֶמ

וּוִּניל ס ְק ָל יֹותְּפ ִּל ְב אט ַט ַּפ  PLAQUENIL SULFATE TABS ּוְל
יֹות ִּל ְב  POINT F.C TABS ּפֹוִּיְנט ַט

ינֹור ִּט ִּליֹות1 -פֹוְס ְב  POSTINOR -1 TABS  ַט
מּוסֹות ה ְכ ָס ְק ַד ַר  CAPS ( המינונים כל) PRADAXA ְּפ
יֹות ִּל ְב ין ַט אִּמ ַר  PRAMIN TABS ְּפ

ְנַדאז  ַר יֹו)כל המינונים(ְּפ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) PRANDASE ת ַט
יפ  ִּל ַב ַר ִּליֹות)כל המינונים(ְּפ ְב  TABS ( המינונים כל) PRAVALIP  ַט

ע  ַב ין ֶט אִּט ַט ְס ַב ַר יֹות)כל המינונים(ְּפ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) PRAVASTATIN TEVA  ַט
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דִּניזֹון  ֵּר יֹות)כל המינונים(ְּפ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) PREDNISONE  ַט
אט  סֹוַל ֵּר יֹות)כל המינונים(ְּפ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) PRESSOLAT  ַט

יֹות ִּל ְב ה ַט ָט ִּזיְס ֵּר  PREZISTA 300,400,600 TABS ְּפ
ימֹולֹוט ִּר ִּליֹות-ְּפ ְב  PRIMOLUT-NOR TABS 9 נּור ַט

צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ה ַט ָמ יְז ִּר  F.C. TABS ( כל המינונים) PRIZMA ְּפ
צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב ה ַט ֶט ה פֹוְר יְזָמ ִּר  PRIZMA FORTE F.C. TABS ְּפ

ִּליֹות ְב רֹוקֹור ַט  PROCOR TABS ְּפ
רֹו יֹות-ְּפ ִּל ְב יּור ַט  PRO-CURE TABS ְק

ִּניד  רֹוֵּפ מּוסֹות)כל המינונים(ְּפ  CAPS ( המינונים כל) PROFENID  ְכ
ס  ְק רֹוֵּפ ִּליֹות)כל המינונים(ְּפ ְב  TABS ( כל המינונים) PROFEX  ַט

יֹות ִּל ְב ן ַט יֵּט רֹוִּפ  PROFITEN TABS ְּפ
ף  רֹוְגָר  CAPS ( המינונים כל) PROGRAF  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ְּפ

ִּליֹות ְב רֹוִּגילּוטֹון ַט  PROGYLUTON TABS ְּפ
רֹוִּג יֹות'ְּפ ִּל ְב ה ַט  PROGYNOVA TABS ינּוָב

רֹולֹול  ִּל)כל המינונים(ְּפ ְב  TABS ( כל המינונים) PROLOL יֹות ַט
ִּזין  ָת רֹוֵּמ ירֹוּפ0.1 %ְּפ  PROMETHAZINE 0.1 % SYRUP  ִּס

ְנט  טֹוָר ְק ֵּפ ְס ִּזין ֵּא ָת רֹוֵּמ ירֹוּפ0.1 %ְּפ  PROMETHAZINE EXPECTORANTS SYRUP  ִּס
מּוסֹות ס ְכ ִּניְק רֹוְמ  PROMNIX CAPS ְּפ
ין נֹוֵּזל ִּט רֹוֵּנְס  PRONESTIN LIQ ְּפ

יֹות ִּל ְב יָה ַט ְס רֹוֶפ  PROPECIA TABS ְּפ
ִּליֹות ְב יל ַט יֹוִּצ ּיל ְת רֹוִּפ  PROPYL-THIOCIL TABS ְּפ
יֹות ִּל ְב יַאִּזין ַט רֹוִּט  PROTHIAZINE TABS ְּפ

ירֹוּפ ְנט ִּס טֹוָר ְק ֵּפ ְס יַאִּזין ֵּא רֹוִּט  PROTHIAZINE EXPECTORANT SYRUP ְּפ
ירֹוּפ יַאִּזין ִּס רֹוִּט  PROTHIAZINE SYRUP ְּפ
ִּליֹות ְב יד ַט רֹוטֹוִּצ  PROTOCIDE TABS ְּפ

ה  ָר רֹוֵּב ִּליֹות)כל המינונים(ְּפ ְב  TABS ( המינונים כל) PROVERA  ַט
רֹוּוִיִּג יֹות'ְּפ ִּל ְב  PROVIGIL TABS יל ַט

יֹות ִּל ְב רֹוִּוירֹון ַט  PROVIRON TABS ְּפ
רֹוָזק ְכמּוסֹות  PROZAC CAPS ְּפ

יז ִּר יֹותְּפ ִּל ְב ין ַט  PRYSOLINE TABS ֹוִּל
יֹות ִּל ְב יֵּנטֹול ַט  PURI-NETHOL TABS ּפּוִּר

ין  יְגִּמ ִּט ידֹוְס ּיִּר ִּליֹות)כל המינונים(ִּפ ְב  TABS ( המינונים כל) PYRIDOSTIGMINE  ַט
צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב ִּייר ַט ֵּל  QLAIR F.C TABS ְק

ע  ַב ין ֶט יַאִּפ ֶווִּט ִּליֹות)יםכל המינונ( 25ְק ְב  TABS ( המינונים כל) QUETIAPINE TEVA  ַט
יֹות ִּל ְב ט ַט ַּפ ין סּוְל יִּניִּד  QUINIDINE SULFATE TABS ִּק
ִּליֹות ְב ט ַט ַּפ יִּנין סּוְל  QUININE SULFATE ִּק

אל  אַס ַפ ִּליֹות )כל המינונים(ָר ְב יֹות&  ַט ִּל ְּפ  TABS & CAPLETS ( המינונים כל) RAFASSAL ַק
ַפ ין ָר יִּצ ִּר יֹות לעיסות+ אְת ִּל ְב ין ַט ִּא ְנזֹוָק  RAFATHRICIN + BENZOCAINE LOZENGES ֵּב

ע  ַב לּוס ֶט יל ְּפ ִּר יְּפ ִּמ יֹות)כל המינונים(ָר ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) RAMIPRIL PLUS TEVA  ַט
ע  ַב יל ֶט ִּר יְּפ ִּמ יֹות)כל המינונים(ָר ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) RAMIPRIL TEVA  ַט

ְנס  יֵּט ִּמ  CAPS ( המינונים כל) RAMITENS  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ָר
יֹות ִּל ְב לּוס ַט ְנס ְּפ יֵּט ִּמ  TABS ( המינונים כל) RAMITENS PLUS ָר
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צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב יּון ַט אְמ ַּפ  RAPAMUNE COATED TABS ָר
ז  יֵּל אִּס ִּליֹות)כל המינונים(ָר ְב יםהמינונ כל) RASILEZ  ַט  ) F.C TABS 

ִּזין ְכמּוסֹות  RAZIN CAPS ָר
מּוסֹות טֹול ְכ ֵּב  REBETOL CAPS ֵּר

ל  יָט ִּס יֹות40,20ֵּר ִּל ְב  RECITAL 20,40 TABS  ַט
יֹות ִּל ְב יד ַט ִּמ ָק  REKAMIDE TABS ַר
ִּליֹות ְב קֹוד ַט  REKOD TABS ֵּר
יֹות ִּל ְב ין ַט ִּס ְק ָל  RELAXINE TABS ֵּר

ט  ְר יֵּל יֹות)נוניםכל המי(ִּר ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) RELERT  ַט
יֹות ִּל ְב רֹון ַט ֶמ  REMERON F.C TABS ֵּר

יִּניל  ִּמ ִּליֹות)כל המינונים(ֵּר ְב  TABS ( המינונים כל) REMINYL  ַט
יִּניל  ִּמ  P.R CAPS ( המינונים כל) REMINYL PRC  ְכמּוסֹות)כל המינונים( PRCֵּר

יב  מֹוִּט ִּליֹות)םכל המינוני(ִּר ְב  F.C TABS ( המינונים כל) REMOTIV  ַט
נֶג יֹות)כל המינונים(ל 'ִּר ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) RENAGEL  ַט

ה  ָק ְנוֶוָלה ַאְב ִּליֹות& ֵּר ְב  RENVELA POWDER & TABS ַט
ע  ַב יִּניד ֶט ִּל אְג ַּפ יֹות)כל המינונים(ֶר ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) REPAGLINIDE TEVA  ַט

וִּויפ  ְק יֹות)כל המינונים(ִּר ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) REQUIP  ַט
צּוּפֹות( כל המינונים )רזולור  ִּליֹות ְמ ְב  F.C TABS ( המינונים כל) RESOLOR ַט

יר  רֹוִּב ְט  CAPS ( המינונים כל) RETROVIR  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ֵּר
יֹות ִּל ְב יֹו ַט וָוְט  REVATIO TABS ֵּר

ִּל ְב מּוסֹותֶר יד ְכ  REVLIMID CAPS יִּמ
ייד  בֹוֵּל ִּליֹות מצופות)כל המינונים(ֵּר ְב  TABS ( המינונים כל) REVOLADE  ַט

מּוסֹות אז ְכ יָיאַט  CAPS ( המינונים כל) REYATAZ ֵּר
יבֹון  יֹות35ִּר ִּל ְב  RIBONE 35 TABS  ַט

יֹות ִּל ְב ה ַט אּוָר יַד  RIDAURA TABS ִּר
ִּזין  יָד ִּליֹות(  המינוניםכל) ִּר ְב  TABS ( המינונים כל) RIDAZIN ַט

ִּליֹות ְב ק ַט ילֹוֵּט  RILUTEK TABS ִּר
מּוסֹות ן ְכ ַט ְק יָמ  RIMACTAN CAPS ִּר

ע  ַב רֹוַנט ֶט יזְד ִּליֹות)כל המינונים(ִּר ְב  TEVA TABS ( המינונים כל) RISEDRONATE  ַט
ל  ַד ְּר ֵּפ יְס יֹות )כל המינונים(ִּר ִּל ְב הְת&  ַט יָס  TABS & ORAL SOLUTION ( המינונים כל) RISPERDAL ִּמ

ס  ְק יֵּד ִּּר ֵּפ יְס יֹות)כל המינונים(ִּר ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) RISPERIDEX  ַט
פֹוְנד  יְס יֹות )כל המינונים(ִּר ִּל ְב ה&  ַט יָס ִּמ  TABS & ORAL SOLUTION ( המינונים כל) RISPOND ְת

ין  ִּל יָט יֹוS.Rִּר ִּל ְב  RITALIN S.R. TABS ת ַט
ין  ִּל יָט ה)כל המינונים( LAִּר ֵּה מּוסֹות בשחרור מּוְש  M.R. CAPS ( המינונים כל) RITALIN LA  ְכ

יּפֹות יל ִּט ִּר יוֹוְט  RIVOTRIL DROPS ִּר
יָזְלט  יֹות)כל המינונים(ִּר ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) RIZALT  ַט

ן   CAPS 10 ( המינונים כל) ROACCUTANE  ְכמּוסֹות)כל המינונים(רֹוַאקּוָט
ָנל  יֹות)כל המינונים(רֹוֵּד ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) RODENAL  ַט

י  ִּט ִּליֹות40,20רֹוָגְס ְב  ROGASTI 20,40 TABS  ַט
יֹות ִּל ְּפ ט ַק ֵּס  ROKACET CAPLETS רֹוַק

ִּליֹות ְּפ לּוס ַק ט ְּפ ֵּס  ROKACET PLUS CAPLETS רֹוַק
ין  ִּס יֹות)כל המינונים(רֹוָנְק ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) RONEXINE  ַט
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ע  ַב ּיִּנירֹול ֶט ִּליֹות)כל המינונים(רֹוִּפ ְב  TABS ( המינונים כל) ROPINIROLE TEVA  ַט
ע  ַב ין ֶט ִּט ַט ְס יֹות)כל המינונים(רֹוזּוַב ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ROSUVASTATIN TEVA  ַט

יֹו ִּל ְב ין ַט יִּצ אִּמ  ROVAMYCINE TABS תרֹוָב
מּוסֹות   ROWACHOL CAPS & LIQUID נֹוֵּזל& רֹוָואכֹול ְכ

ס ְכמּוסֹות יֵּנְק  ROWATINEX CAPS רֹוָואִּט
סֹו  יֹות150רֹוְק ִּל ְב  ROXO 150 SCORED TABS  ַט

ס  ְק ֵּמ יְת ִּליֹות)כל המינונים(ִּר ְב  TABS ( המינונים כל) RYTHMEX  ַט
ל  יָק ִּמ יְט  CAPS ( המינונים כל) RYTHMICAL  ְכמּוסֹות)ניםכל המינו(ִּר

ִּליֹות ְב ן ַט יָל ִּר ְב  SABRILAN TABS ַס
יֹות ִּל ְב ֵּגן ַט ַל  SALAGEN TABS ָס

ִּליֹות ְב ין ַט ּיִּר אזֹוִּפ ַל  SALAZOPYRIN TABS ָס
י ין ִּא ּיִּר אזֹוִּפ ַל נ.ָס צּוּפֹות. ֵּא יֹות ְמ ִּל ְב  SALAZOPYRIN EN TABS ַט

ימּון ִּא נְד ל ָס מּוסֹות)כל המינונים( ֵּניאֹוָר  SOFT GELATINE CAPS ( כל המינונים) SANDIMMUN NEORAL  ְכ
ּה ָלל הֵּפ ָח יס ְל ִּס ְר ס ַת ְק יֶב ִּט  SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY ַס

יֹות ִּל ְב יזֹוִּניק ַט  SEASONIQUE TABS ִּס
צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב יבֹו ַט ִּב  SEBIVO F.C TABS ֵּס

ל ַט דּוָר יֹותֵּס ִּל  SEDURAL TABS ְב
ְג ֵּל יֹות'ֶס ִּל ְב ין ַט  SELEGILINE TABS יִּל

ִּליֹות ְּפ מֹול ַק ְנָס  SENSAMOL CAPLETS ֵּס
ט  ְק דֹוֶל ְר צּוּפֹות)כל המינונים(ֵּס יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) SERDOLECT  ַט
ה  ָנָד ֶר צּוּפֹות)כל המינונים(ֶס יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) SERENADA  ַט

ל  רֹוקּוֵּא ִּליֹות)כל המינונים(ֵּס ְב  TABS ( המינונים כל) SEROQUEL  ַט
ל  רֹוקּוֵּא יֹות)כל המינונים( XRֵּס ִּל ְב  P.R TABS ( המינונים כל) SEROQUEL XR  ַט

ִּליֹות ְב ט ַט ָס רֹוְק  SEROXAT TABS ֵּס
ע  ַב ין ֶט ִּל טָר ְר יֹות)כל המינונים(ֵּס ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) SERTRALINE TEVA  ַט

יֹות ִּל ְב רֹון ַט ְט  SETRON TABS ֶס
ִּליֹות ְב י ַט ִּל  SHELLY TABS ֶש

ְלשּול  ִּליֹותXִּש ְב  SHILSHUL X TABS  ַט
רֹול  יְפ יֹות)כל המינונים( ERִּס ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) SIFROL ER  ַט

קֹור  ָב יְמ ִּליֹות)כל המינונים(ִּס ְב  TABS ( המינונים כל) SIMVACOR  ַט
ט  יַנֶמ יֹותCRִּס ִּל ְב  SINEMET CR TABS  ַט
ייר  יְנגּוֵּל יֹות" מ10ִּס ִּל ְב  SINGULAIR 10MG TABS ג ַט

יֹות ִּל ְב יְנטרֹום ַט  SINTROM TABS ִּס
ירֹוּפ ד ִּס ינּוֵּפ  SINUFED SYRUP ִּס
יֹות ִּל ְב ד ַט ינּוֵּפ  SINUFED TABS ִּס

יד ַט יּפ ֵּא ִּל יֹותְס ִּל  SLEEP AID TABS ְב
צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב ר ַט ַליִּיֶד  SLIDER TABS ְס

לֹו יֹות-ְס ִּל ְב  SLOW - K S.R. TABS ֵּק ַט
ין  ִּל ָר לֹואֹו ֵּד מּוסֹות)כל המינונים(ְס  S.R CAPS ( המינונים כל) SLOW DERALIN  ְכ

יֹות ִּל ְב בֹונט ַט ְר יָק יּום ִּב  SODIUM BICARBONATE 500 mg TABS סֹוְד
יַאן  יֹות)כל המינונים(סֹוִּל ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) SOLIAN  ַט

ע  ַב ין ֶט ַנאִּצ יְפ יֹות" מ10סֹוִּל ִּל ְב  SOLIFENACIN TEVA 10 MG TABS ג ַט
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ע  ַב ין ֶט ַנאִּצ יְפ ִּליֹות" מ5סֹוִּל ְב  SOLIFENACIN TEVA 5 MG TABS ג ַט
ה  יָס ִּמ ס ְת ְק ֵּב יֹות& סֹוְל ִּל ְב  SOLVEX SOLUTION & TABS ַט

בֹון  יֹות)כל המינונים(סֹוְר ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) SORBON  ַט
לֹול  יֹות)כל המינונים( GMסֹוָט ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) SOTALOL GM  ַט

יֹות ִּל ְב ִּגין ַט ְל ָמ ְס ַּפ  SPASMALGIN TABS ְס
ס  ְק ֶמ ְז ָּפ יֹות)כל המינונים(ְס ִּל ְב נוניםהמי כל) SPASMEX  ַט  ) TABS 

יֹות ִּל ְב ן ַט ְזמֹוֵּמ ָּפ  SPASMOMEN TABS ְס
ע  ַב טֹון ֶט ְק ּירֹונֹוַל ִּפ יֹות)כל המינונים(ְס ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) SPIRONOLACTONE TEVA  ַט

מּוסֹות ס ְכ נֹוְק ּפֹוַר  SPORANOX CAPS ְס
ל  ייֶס ּיִּר ִּפ צּוּפֹות)כל המינונים(ְס ִּליֹות ְמ ְב  F.C TABS ( המינונים כל) SPRYCEL  ַט

טֹור  ַט יֹות40,20,5ְס ִּל ְב  STATOR 5,20,40 TABS  ַט
יֹות ִּל ְב ט ַט רֹוקֹוְר ֶט  STEROCORT TABS ְס
ִּליֹות ְב ס ַט נֹוְק יְל ִּט  STILNOX TABS ְס

ין  ִּר טֹוְק מּוסֹות)כל המינונים(ְס  CAPS ( המינונים כל) STOCRIN  ְכ
מּוסֹות ּיט ְכ טֹוִּפ  STOPIT CAPS ְס

צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב יְלד ַט יִּב ִּר  STRIBILD F.C TABS סְט
יֹות ִּל ְב טּוָנרֹון ַט  STUNARONE TABS ְס

ס  ְק יֹות)כל המינונים(סּובּוֵּט ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) SUBUTEX  ַט
ִּליֹות ְב ין ַט ִּר  SUCRIN TABS סּוְכ

ס  ְק יֵּד ִּר ְט יֹות)כל המינונים(סּוָמ ִּל ְּפ  CAPLETS ( המינונים כל) SUMATRIDEX  ַק
יֹות ִּל ְב ע ַט ַב אן ֶט ַט יְּפ ִּר אְט  TABS ( כל המינונים) SUMATRIPTAN TEVA סּוָמ

מּוסֹות יז ְכ יִּל ליף דּוַאל ִּר ליף ֶר וּויס ֶר  SWISS RELIEF DUAL RELEASE CAPS ְס
ירֹוּפ ימֹון ִּס ש וִּל ַב ם ְד ַע ל בַט פֹוָק יְמ  SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR SYRUP ִּס

יד  רֹוִּא יְנְט ִּליֹות)כל המינונים(ִּס ְב  TABS ( המינונים כל) SYNTHROID  ַט
ל  רֹוֶס ְק מּוסֹות)כל המינונים(ַט  CAPS ( המינונים כל) TACROCEL  ְכ

יֹות ִּל ְב בֹוקֹור ַט ְמ  TABS ( המינונים כל) TAMBOCOR ָט
לּו  יְפ ִּמ וניםהמינ כל) TAMIFLU  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ָט  ) CAPS 

יֹות ִּל ְב ן ַט מֹוֶפ  TABS 11 ( המינונים כל) TAMOFEN ָט
י  ִּס מֹוְק יֹות20 & 10ָט ִּל ְב  TAMOXI 10 & 20 TABS  ַט

ע  ַב ן ֶט יֵּפ ִּס מֹוְק ִּליֹות)כל המינונים(ָט ְב  TABS ( המינונים כל) TAMOXIFEN TEVA  ַט
יֹות  ִּל ְב ה ַט ַב ֵּס ְר יֹות)כל המינונים(ַט ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) TARCEVA  ַט

ִּגין  ְר ִּליֹות)כל המינונים(ָט ְב  P.R TABS ( כל המינונים) TARGIN  ַט
ים  ִּר צּוּפֹות)כל המינונים(ַת יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( כל המינונים) TARIM  ַט

יֹות ִּל ְב יּוִיד ַט ִּר  TARIVID TABS ָט
ּה ת ֵּפ יַפ ִּט ְנט ְש רֹוֵּד  TARODENT MOUTHWASH ָת

יְגָנה ָט מּוסֹות)כל המינונים(ִּס  CAPS ( המינונים כל) TASIGNA  ְכ
ִּליֹות ְב ִּניק ַט אַב  TAVANIC TABS ָט
מּוסֹות ה ְכ ָר יֵּד ִּפ ְק  TECFIDERA CAPS ַט

יֶג  TEEJEL GEL ל'ל ֶג'ִּט
טֹול  ְגֵּר יֹות200ֵּט ִּל ְב  TEGRETOL 200 TABS  ַט

טֹול  ְגֵּר יֹו)כל המינונים( CRֵּט ִּל ְב  CR DIVITABS ( המינונים כל) TEGRETOL CR ת ַט
ט  ְס לָפ צּוּפֹות)כל המינונים(ֶט ִּליֹות ְמ ְב  F.C. TABS ( המינונים כל) TELFAST  ַט
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מֹו   CAPS ( כל המינונים) TEMO  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ֵּט
אל  מֹוָד  CAPS ( המינונים כל) TEMODAL  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ֵּט

י נ ופֹוִּב ע ֵּט ַב צּוּפֹות)כל המינונים(ר ֶט ִּליֹות ְמ ְב  F.C. TABS ( המינונים כל) TENOFOVIR TEVA  ַט
ע  ַב ין ֶט זֹוִּס ָר יֹות)כל המינונים(ֵּט ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) TERAZOSIN TEVA  ַט

יֹות ִּל ְּפ ע ַק ַב ין ֶט יָנאִּפ ִּב ְר  TERBINAFINE TEVA CAPLETS ֵּט
ירֹוּפ ין ִּס בּוִּל ְר  TERBULIN SYRUP ֵּט

יל  ִּר יֹות)כל המינונים(ֵּט ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) TERIL  ַט
יל  ִּר ִּליֹות)כל המינונים( CRֵּט ְב  TABS ( המינונים כל) TERIL CR  ַט

צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב ין ַט ּיִּר עִּפ ַב  TEVAPIRIN E.C. TABS ֶט
מּוסֹות יֹון ְכ ִּמ אְר יד ַפ ידֹוִּמ ִּל  THALIDOMIDE PHARMION HARD CAPS ָת

ד  ְר אֹוָט מּוסֹות)כל המינונים(ֵּת  S.R. CAPS ( המינונים כל) THEOTARD  ְכ
ים  ִּר יאֹוְת ִּליֹות)כל המינונים(ֵּת ְב  S.R. TABS ( המינונים כל) THEOTRIM  ַט

ד  ְר יָט ימֹוִּניל ֵּר ִּליֹות600 , 300ִּט ְב  TIMONIL 300, 600 RETARD S.R. DIVITABS  ַט
יפִּט ּלִּט יֵּפ ִּר יּפֹות3 -יּפֹות ֵּפ  TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS  ִּט

יּפֹות י ִּט ין ִּד ִּמ יּפֹות ּוִיָט יפִּט  TIPTIPOT VITAMIN D DROPS ִּט
ירֹוּפ אר ִּס  TOCARE SYRUP טֹוֵּק
יֹות ִּל ְב ִּניל ַט ָר  TOFRANIL TABS טֹוְפ

ינֹו  ִּט וניםהמינ כל) TOCTINO  ְכמּוסֹות)כל המינונים(טֹוְק  ) CAPS 
ין  רֹוִּד ְט ע E.Rטֹוְל ַב  CAPS ( כל המינונים) TOLTERODINE E.R. TEVA  ְכמּוסֹות)כל המינונים( ֶט

יֹות ִּל ְב  TONIGHT TABS טּוָנּיִיט ַט
ס  ְק ַמ יֹות)כל המינונים(טֹוָּפ ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) TOPAMAX  ַט

מּוסֹות ל ְכ יְנֵּק ּפִּר ס ְס ְק ַמ  TOPAMAX SPRINKLE CAPS טֹוָּפ
ע  ַב ט ֶט אַמ ּיָר ִּליֹות)כל המינונים(טֹוִּפ ְב  TABS ( המינונים כל) TOPIRAMATE TEVA  ַט

ים  ִּר ּיְת ִּליֹות)כל המינונים(טֹוִּפ ְב  TABS ( המינונים כל) TOPITRIM  ַט
יד  ִּליֹות)כל המינונים(תֹוִּר ְב  TABS ( כל המינונים) TORID  ַט

יֹות ִּל ְב יַאז ַט  P.R TABS ( כל המינונים) TOVIAZ טֹוִּב
ִּליר  ְק ַר צּוּפֹות)כל המינונים(ְט יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) TRACLEER  ַט

יּפֹות ס ִּט ְק ֵּד ַמ ָר  TRAMADEX DROPS ְט
ל ְכמּוסֹות ַמ ָר  TRAMAL CAPS ְט

ד  ְר ַט ל ֶר ַמ ָר ִּליֹות)כל המינונים(ְט ְב  S.R. TABS ( המינונים כל) TRAMAL RETARD  ַט
יִּיט  ְנֵּד ַר יֹות)כל המינונים(ְט ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) TRANDATE  ַט
ל  ָס ְנְק ַר מּוסֹות)כל המינונים(ְט  CAPS ( המינונים כל) TRANXAL  ְכ

יֹות ִּל ְב ין ַט אִּמ ַב ָר  TRAVAMIN TABS ְט
יל  זֹוִּד ָר ִּליֹות)כל המינונים(ְט ְב  TABS ( המינונים כל) TRAZODIL  ַט
יֹותְט ִּל ְב יב ַט ִּט אְּפ ָד  TREDAPTIVE M.R TABS ֶר

ל  ְנָט ֵּר יֹות400ְט ִּל ְב  TRENTAL 400 S.R. TABS  ַט
ּין  ִּפ ַס ְק ֵּר ִּליֹות)כל המינונים(ְט ְב  SCORED TABS ( המינונים כל) TREXAPIN  ַט

יֹות ִּל ְב ין ַט ִּמ יָב ִּר  TRIBEMIN TABS ְט
אן  יַק ִּר  CAPS ( כל המינונים) TRICAN  ְכמּוסֹות)כל המינונים(ְט

ִּליֹות ְב ָיה ַט ְד ְר יַק ִּר  TRICARDIA TABS ְט
ירֹוּפ לֹוָנם ִּס יְכ ִּר  TRICLONAM SYRUP ְט

ין  ּפִּט יְל ִּר צּוּפֹות)כל המינונים(ְט יֹות ְמ ִּל ְב  F.C. TABS ( המינונים כל) TRILEPTIN  ַט
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יֹות ִּל ְב אֹוְנס ַט ְק יֵּס ִּר  TRISEQUENS TABS ְט
יֵּט ִּר ִּליֹות)כל המינונים(יִּיס ְט ְב  TABS ( המינונים כל) TRITACE  ַט

ּפ  יִּיס קֹוְמ יֵּט ִּר יֹות)כל המינונים(ְט ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) TRITACE COMP  ַט
יֹות ִּל ְב ין ַט יָוִּמ ִּר  TRIVITAMIN TABS ְט

צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב יִּזיִּויר ַט ִּר  TRIZIVIR F.C TABS ְט
ט  ְל רֹוָב צּוּפֹות)כל המינונים(ְט יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) TROBALT  ַט

צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ה ַט ַד רּוָב  TRUVADA F.C TABS ְט
ין  ִּר ְד ירֹוּפNFטּוסּוֵּפ  TUSSOPHEDRINE NF SYRUP  ִּס

צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב ב ַט ְר ייֵּק  TYKERB F.C TABS ִּט
פ ְכמּוסֹות י ֵּא  UFT CAPS יּו ִּט
ִּליֹות ְב ִּניק ַט ָס  ULSANIC TABS אּוְל
ִּליֹות ְב ס ַט מֹוְק  URAMOX TABS אּוָר
יֹות ִּק ל ַש יָק  URIKAL SACHETS אּוִּר

מּוסֹות ק ְכ אְל סֹוַפ  URSOFALK CAPS אּוְר
ק  אְל סֹוַפ צּוּפֹות500אּוְר יֹות ְמ ִּל ְב  URSOFALK 500 F.C TABS  ַט

סֹוִּליט  ְב)כל המינונים(אּוְר יֹות ַט  TABS ( המינונים כל) URSOLIT ִּל
ן  ָט ְס רֹוֶג  SOFT GELATIN CAPS ( המינונים כל) UTROGESTAN  ְכמּוסֹות)כל המינונים(אּוְט

ין ְכמּוסֹות ִּמ  UVAMIN CAPS אּוָב
יֹות ִּל ְב ן ַט  VABEN TABS 12 ָואֵּב
ִּליֹות ְב יט ַט ִּצ  VALCYTE TABS ָואְל
יּפֹות טֹון ִּט  VALETON DROPS ָואֵּל
יֹות ִּל ְב  VALOVIR TABS ָולֹוִּויר ַט
יֹות ִּל ְב ס ַט ְק  VALTREX F.C TABS ָוְלטֵּר

יּפ  ִּליֹות)כל המינונים(וָוזֹוִּד ְב  TABS ( המינונים כל) VASODIP  ַט
בֹו  יּפ קֹוְמ יֹות)כל המינונים(וָוזֹוִּד ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) VASODIP COMBO  ַט

טֹור  צּוּפֹות)וניםכל המינ(ֵּוְק ִּליֹות ְמ ְב  F.C TABS ( כל המינונים) VECTOR  ַט
לּוס  טֹור ְּפ יֹות)כל המינונים(ֵּוְק ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) VECTOR PLUS  ַט

יֹות ִּל ְב  VENLA TABS ּוֵוְנָלה ַט
ע  ַב ין ֶט ִּס אְק ַפ יֹות)כל המינונים(ֵּוְנַל ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) VENLAFAXINE TEVA  ַט

ין  ִּס אְק ַפ ע XRֵּוְנַל ַב ְך)כל המינונים( ֶט ָש ֻמ רּור ְמ  E.R CAPS ( כל המינונים) VENLAFAXINE XR TEVA  ְכמּוסֹות שְח
מּוסֹות  VENORUTON CAPS ֵּונּורּוטֹון ְכ

יֹות ִּל ְב ה ַט ֶט  VENORUTON TABS ֵּונֹורּוטֹון פֹוְר
ירֹוּפ  ין ִּס ִּליֹות& ֵּוְנטֹוִּל ְב  VENTOLIN SYRUP & TABS ַט

ס  ֵּר ְּפ יֹותSR 240ֵּוָר ִּל ְּפ  VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS  ַק
יֹות ִּל ְב ס ַט  VERMOX TABS ֵּוְרמֹוְק
מּוסֹות יד ְכ נֹוִּא  VESANOID CAPS ֵּוָס

ר  יֵּק צּוּפֹות)כל המינונים(ָוִּס יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) VESICARE  ַט
יֹו ִּל ְב ְנד ַט צּוּפֹותִּויֵּפ  VFEND F.C TABS ת ְמ

מּוסֹות יס ְכ ִּל טֵּר  VICTRELIS CAPS ּוִיְק
ס  אְק יֹות)כל המינונים(ִּויָּפ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) VIEPAX  ַט

ס  אְק יֹותXRּוִיָּפ ִּל ְּפ  VIEPAX XR 75 mg, 150 mg CAPLETS  ַק
יֹות ִּל ְב יּון ַט ְמ  VIRAMUNE TABS ִּויָר
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י ִּל ְב יד ַט צּוּפֹותִּויִּר  VIREAD F.C. TABS ֹות ְמ
יֹות ִּל ְב ל ַט  VISABELLE TABS ִּויַזאֶב

ין  יִּד ִּמ יּפֹות" יחב200ּוִיָט  VITAMIDYNE D 200IU DROPS ל ִּט
ין  יִּד ִּמ יּפֹות" יחב400ּוִיָט  VITAMIDYNE D 400IU DROPS ל ִּט

ין  ִּמ יּפֹותD3ִּויָט  VITAMIN D3 DROPS  ִּט
יס  ִּר יְב צּוּפֹות)ל המינוניםכ(וֹוִּל יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) VOLIBRIS  ַט

י ִּט ן ַאְק ֵּר ָט יֹות-וֹוְל ִּל ְב  VOLTAREN ACTI-GO TABS גֹו ַט
ן  ֵּר ָט יֹותSRוֹוְל ִּל ְב  VOLTAREN S.R. 100 TABS  ַט

צּוּפֹות יֹות ְמ ִּל ְב ְנט ַט יֱא ִּר  VOTRIENT F.C TABS וֹוְט
ין  ִּר יֹות)כל המינונים( XRוֹוְלבּוְט ִּל ְב  TABS ( המינונים כל) WELLBUTRIN XR  ַט

י  קֹוִּר אְל ַס מּוסֹות)כל המינונים(ְק  CAPS ( המינונים כל) XALKORI  ְכ
יֹות ִּל ְב ַנאִּגיס ַט ָס  TABS ( המינונים כל) XANAGIS ְק

ס  ַנאְק ָס יֹותXRְק ִּל ְב  E.R. TABS ( המינונים כל) .XANAX X.R  ַט
טֹו ֶל ְר ַס צּוּפֹות)כל המינונים( ְק יֹות ְמ ִּל ְב  F.C TABS ( המינונים כל) XARELTO  ַט

ל  ָר ְט ָס יֹות" מ2.5ְק ִּל ְב  XATRAL 2.5 MG TABS ג ַט
ל  ָר ְט ָס צּוּפֹותSRְק יֹות ְמ ִּל ְב  XATRAL SR 5 mg , 10 mg F.C. TABS  ַט

פֹו  ֵּס צּוּפֹות)כל המינונים(ְק ִּליֹות ְמ ְב  F.C. TABS ( כל המינונים) XEFO  ַט
ִּליֹות ְב ה ַט לֹוָד ֵּס  XELODA TABS ְק

ַנִּזין  ָס יֹות25ְק ִּל ְב  XENAZINE 25 TABS  ַט
מּוסֹות ל ְכ ִּניָק ֵּס  XENICAL CAPS ְק
יֹות ִּל ְב  YAEL TABS ָיעֵּל ַט
ִּליֹות ְב ין ַט ִּמ  YASMIN TABS ָיְס

צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב  YAZ F.C TABS ָיַאז ַט
יב  מּוסֹות) המינוניםכל(ִּייְנטִּר  CAPS ( המינונים כל) YENTREVE  ְכ

יֹות ִּל ְב יַאר ַט  ZALDIAR TABS ָזאְלִּד
יֹות)כל המינונים(זאפה  ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ZAPPA  ַט

ס  ְק יֵּד יֹות 300 , 150ָזִּר ִּל ְב יֹות&  ַט ִּל ְּפ  ZARIDEX 150, 300 TABS ַק
יֹות ִּל ְב ין ַט סֹוִּל  ZAROXOLYN TABS ַזרֹוְק
מּוסֹות ה ְכ ָק ְס  ZAVESCA CAPS ַזֵּב
ִּליֹות ְב ס ַט יְק  ZEFFIX TABS ֵּזִּפ
יֹות ִּל ְב אפ ַט  ZELBORAF TAB ֵּזְלבֹוַר

ָלר  ְּפ כֹות)כל המינונים(ֵּזָמ מּוסֹות ַר  SOFT CAPS ( המינונים כל) ZEMPLAR  ְכ
יֹות ִּל ְב  ZEROCHOL TABS ֵּזרֹוכֹול ַט

יֹות250ֵּזטֹו  ִּל ְב צּוּפֹות ַט  ZETO 250 COATED TABS  ְמ
ִּליֹות ְב  ZIAGEN TABS ִּזיַאֵּגן ַט
יֹות ִּל ְב  ZINCOL TABS ִּזיְנכֹול ַט

יֹות)כל המינונים(ִּזיָנט  ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ZINNAT  ַט
יֹות ִּל ְב ם ַט  ZODORM TABS זֹודֹוְר

יֹות  ִּל ְב ן ַט ָר יֹות)כל המינונים(זֹוְפ ִּל ְב  TABS ( כל המינונים) ZOFRAN  ַט
יֹות ִּל ְב יג ַט  ZOMIG TABS זֹוִּמ

מּוסֹות)כל המינונים(זֹוטֹון   CAPS ( כל המינונים) ZOTON  ְכ
יסֹות ִּס ִּליֹות ֵּמ ְב ס ַט ְק יָר  ZOVIRAX DISPERSIBLE TABS זֹוִּב
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ס  ְק יָר ִּליֹות)כל המינונים(זֹוִּב ְב  TABS ( המינונים כל) ZOVIRAX  ַט
ְב ן ַט צּוּפֹותִּזיָב יֹות ְמ  ZYBAN S.R. TABS ִּל
ִּג ְר יֹות'ִּזיֵּל ִּל ְּפ  ZYLLERGY CAPLETS י ַק

ה  ָס ְק ֵּר יֹות)כל המינונים(ִּזיְּפ ִּל ְב  COATED TABS ( המינונים כל) ZYPREXA  ַט
ִּליֹות ְב יָגה ַט  ZYTIGA TABS ַזיִּיִּט

צּוּפֹות ִּליֹות ְמ ְב יד ַט ִּס  ZYVOXID F.C TABS ִּזיבֹוְק

 


