
רשימת התרופות אושרה ע"י
הרבנות הראשית לישראל

שלמי תודה וברכה לכב' הרבנים הראשיים לישראל 
אשר עומדים לצידנו בפסיקתם ההלכתית ובעצה טובה,

 וכן, לחברי ועדת הכשרות של הבד"צים השונים, לרופאים, 
לרוקחים ולביוכמאים אשר בבדיקתם המדוקדקת בארץ 
ובעולם של כל התכשירים הרפואיים הינם ממזכי הרבים.

מן השמים יבורכו בכל מילי דמיטב בבריות גופא ונהורא מעליא.
תודתינו נתונה לכל מפעלי התרופות והיבואנים אשר מעבירים 

אלינו את כל המידע העדכני הנדרש בנפש חפצה.

המחלקה לדת וכשרות

מדריך תרופות 
כשרות לפסח

תשע"ד



ציבור נכבד!

כמידי שנה מתכבדים אנו לפרסם חוברת תרופות לפסח שאין בהן חשש חמץ. 
יצויין ויובהר כי רשימת התרופות בחוברת זו מתייחסת אך ורק לכשרותן לפסח 

ולא לכל ימות השנה.
רשימת התרופות בחוברת נבדקה מחשש חמץ ואושרה על ידי ועדה מיוחדת 
אשר בראשה ישבו כבוד הרבנים הראשיים לישראל, הראשל״צ הגאון רבי יצחק 
יוסף, הגאון רבי דוד לאו וראש אגף הכשרות ברבנות הראשית הרב יעקב סבאג 
שליט"א. כן השתתפו בוועדת הרבנים נציגיהם של גופי הכשרות בארץ, ביוכימאים 

ורוקחים מומחים.
על פי פסיקת הרבנים הראשיים לישראל, כל סוגי המשחות הרפואיות המיועדות 
ולאזניים, משאפים  כל סוגי הטיפות המיועדות לעיניים  וכן  לשימוש חיצוני, 
(תרסיסים לסוגיהם), זריקות, פתילות וכל חומרי החיטוי שעל פני העור מותרים 
לשימוש בפסח. לכן, בחוברת צויינו רק התרופות שנלקחות בבליעה, טבליות, 

כמוסות, תרחיפים ותכשירים מיוחדים לחלל הפה.
תשומת ליבכם בחוברת שלפניכם:

כבכל שנה נבדקו כל התרופות המופיעות בספר "המדיק" (ספר "המדיק" הינו 
אינדקס התרופות והמוצרים הרפואיים אשר מיועד לקהל העוסק ברפואה). ספר 
"המדיק" יוצא לאור באופן דו חודשי, רשימת התרופות מתבססת על העדכון 
האחרון של "המדיק" מתאריך ינואר – פברואר 2014 ומופיעים בשמם המסחרי. 
כמו כן הוכנסו לחוברת התרופות הכשרות לפסח מתוך רשימת התרופות החדשות 

שאושרו ע"י משרד הבריאות.
החוברת סודרה לפי רשימת התרופות המסודרת לפי ה-A.B.C וכן רשימת תרופות 
לאור שאלות רבות מצד  (כבשנה שעברה גם השנה  לפי ה-א.ב.ג  המסודרת 
הציבור אנו מפרסמים לראשונה בחוברת זו רשימה של תחליפי חלב אם ומזון 
 רפואי המותרים לשימוש בפסח רשימת התרופות מתורגמת לעברית מנוקדת). 

שמות התרופות סודרו כשליד שם התרופה מצוינת צורת ההגשה.

אדר ב׳ תשע״דבס"ד
מרץ 2014

"בזמן שישראל מסתכלין כלפי מעלה ומשעבדים את 
ליבם לאביהם שבשמים היו מתרפאין" 

(מסכת ראש השנה פרק ג')



הרב מנחם רוזנברג
 רב הכללית

וראש המחלקה לדת ולכשרות

הרב מנחם מ. לפקיבקר
סגן מנהל 

מחלקת דת וכשרות

 ,SYR = סירופ ,SUSP = תרחיף ,TABLS=טבליות ,CAPL=קפליות ,CAPS =כמוסות 
 ,DROPS = טיפות ,LOZ = מציצה ,SOL = תמיסה ,LIQ = נוזל

חובה להדגיש כי בחוברת שלפניכם חלו עדכונים רבים. תרופות ותכשירים שבשנה 
שעברה אושרו לשימוש הוצאו מהרשימה וכן תרופות חדשות שלא היו בעבר אושרו 

לשימוש השaנה. כך שאין לסמוך בשום אופן על החוברות משנים עברו.
תרחיפים, סירופים ותמיסות שונים מותרים לשימוש בפסח ומצוינים בחוברת. 
אולם יש לשים לב במיוחד למספר תרחיפים נחוצים שלא ניתן היה להתירם. אותם 
תרחיפים אנטיביוטיים הניתנים בעיקר לתינוקות ואשר לצערנו לא ניתן לאשרם 
עקב חששות חמץ ולעומתם אותן תרופות בצורת כדורים או כמוסות כשרים לפסח, 

יש לברר ולהתייעץ עם הרופא:
 א. האם ניתן לקבל תרחיף אנטיביוטי אחר כשר לפסח המצוין בחוברת. 

ב. האם ניתן לתת לתינוק התרופה בכדור בצורת הגשה שונה. 
תרופה שאינה נכללת בחוברת, יש לברר אצל הרופא אם קיים תחליף לתרופה 

מתוך הרשימות שבחוברת ואם לא, יש לפנות לרב מוסמך.
בהוראת כבוד הרבנים הראשיים לישראל, תרופה שאינה נכללת בחוברת ולפי 
הוראת הרופא חייב החולה לקבלה, ובפרט אותם חולים המקבלים תרופה 
מסוימת בקביעות, יש לפסוק לקולא, ובייחוד בתרופה שאין בה חומרי טעם.

הערה חשובה: חוץ מהויטמינים הכשרים לפסח שצויינו בחוברת, אין לנו מידע על כשרותם 
לפסח של מוצרי הטבע הויטמינים והתכשירים ההומאופתיים האחרים הנמכרים בשוק.
שירותי בריאות כללית והמחלקה לדת ולכשרות מנפיקה מידי שנה את החוברת 
העדכנית באלפי עותקים, ומפיצה אותה בכל המרפאות, בתי החולים בתי המרקחת, 
רבני ישראל בכל אתר ואתר, מועצות דתיות, קיבוצים, מושבים, משטרת ישראל וצה"ל.
אנו מעמידים לרשות הציבור 5 מוקדי מידע טלפוניים לפני החג, מספרי הטלפונים 

והזמנים המדויקים מתפרסמים בחוברת זו ובעיתונות היומית.
הביקוש העצום לחוברת ההדים החיובים וקווי הטלפון העמוסים לעייפה מעידים 

על נחיצות המידע לעם ישראל.

אנו מאחלים לכל בית ישראל בריאות איתנה ושלא יזדקקו לתרופות, 
סיפוק נפש וחדוות חיים תוך שלום ושלווה. בברכת חג כשר ושמח.

הערה חשובה!
על כל אחד להקפיד למכור במכירת החמץ

את התרופות הנמצאות בביתו



1     ABILIFY-ALENDRONATE 

  A-B-Cרשימת התרופות מסודרות לפי 

 TABS (המינונים כל) ABILIFY ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאִּביִליפִיי

 ABITREN 100 S.R TABS ַטְבִליֹות .ר. ס100ַאִּביְטֶרן 

 ABROL TABS ַטְבִליֹות ַאְּברֹול

 ABROLET SYRUP ִסירֹוּפ ַאְּברֹוֶלט

 ACAMOL CAPLETS & TABS ַטְבִליֹות& ַקְּפִליֹות  ָאָקמֹול

 ACAMOL FOCUS CAPLETS ַקְּפִליֹות  ָאָקמֹול פֹוקּוס

 ACAMOL NIGHT CAPLETS ַקְּפִליֹות ָאָקמֹוִל ַלְיָלה

 ACAMOL TO-GO CAPLETS ַקְּפִליֹות   גוֹ -ָאָקמֹול טּו 

 ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETS ַקְּפִליֹות ַלְיָלה &יֹום  ָאָקמֹול ִצינּון וַׁשַּפַעת

 ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETS ַקְּפִליֹות ַלְיָלה &ָאָקמֹול ִצינּון ְקַלאִסיק יֹום 

 ACAMOLI SUGAR FREE FRUIT FLAVOUR SYRUP ִסירֹוּפ ֵּפרֹות ָאָקמֹוִלי ְלא סּוָּכר ּבַטַעם

ְפרּוִטי ִסירֹוּפ ללא - יָאָקמֹוִלי ליַלִדים ְגדֹוִלים ּבַטַעם טּוִט 
 סוכר

ACAMOLI FOR BIG KIDS TUTTI-FRUTTI FLAVOUR 

SYRUP 

 TABS (כל המינונים) ACERIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאֶסִריל

 ACETOSAL TABS ַטְבִליֹות ָאֶצטֹוָזל

 TABS (כל המינונים) ACROSE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאְקרֹוז

 ORAL TRANSMUCPSAL LOZENG (כל המינונים) ACTIQ ַטְבִליֹות ְּדחּוסֹות  )יםכל המינונ( ַאְקִטיק

 ACTIVELLE F.C TABS ַטְבִליֹות ַאְקִטיֶבל

 ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABS  ַטְבִליֹות חֹוְדִשי- ַאְקטֹוֶנל ַחד

 ACTONEL ONCE A WEEK F.C TABS ַטְבִליֹות ְׁשבּוִעי- ַאְקטֹוֶנל ַחד

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

  TABS (כל המינונים) ACYCLO-V ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִוי-ָאִציְקלוֹ 

 ADEX CAPLETS ַקְּפִליֹות ָאֶדְקס

 ADEX FORTE CAPLETS ַקְּפִליֹות ָאֶדְקס פֹוְרֶטה

) ADIZEM CD ְּכמּוסֹות )כל המינונים( CDָאִדיֵזם   C.R CAPS ( המינוניםכל

 ADOLAN LIQ נֹוֵזל ָאדֹוָלן

 AERIUS TABS ַטְבִליֹות ַאְריֹוס

 TABS (כל המינונים) AFINITOR ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאִפיִניטֹור

 AGGRENOX CAPS ְּכמּוסֹות  ַאְגֶרנֹוְקס

 AGIOCUR GRANULES ְגַרנּולֹות  ַאְגיֹוקּור

 AGIOLAX GRANULES ְגַרנּולֹות ַאְגיֹוָלְקס

 AGRYLIN CAPS ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ַאְגִרִלין 

 AHISTON TABS ַטְבִליֹות ָאִהיְסטֹון

 ALDACTONE TABS ַטְבִליֹות ַאְלָדְקטֹון

 ALDOLOR CAPLETS & TABS ַטְבִליֹות  & ַקְּפִליֹות ַאְלדֹולֹור

 ALDOMIN TABS ַטְבִליֹות  ַאְלדֹוִמין

 TABS (כל המינונים) ALENDRONATE - TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע-ָנטַאְלְנְדרוֹ 



ALENDROVENIR-ARTOFEN     2 

 ALENDROVENIR TABS ַטְבִליֹות ַאְלְנְדרֹוֵבִניר

  ALFU-KAL XL TABS ַטְבִליֹות XLַקל - ַאְלפּו

 ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעERַאְלפּוזֹוִסין 

 ALKASOLVE E.C TABS  ַטְבִליֹות ַאְלַקסֹוְלב

 ALKERAN TABS ַטְבִליֹות ַאְלֵקַראן

 ALLERGY-CARE TABS ַטְבִליֹות ֵקאר-י'ַאְלְרגִ 

 ALLERGYX TABS ַטְבִליֹות xי'ַאְלְרגִ 

 TABS (כל המינונים) ALLORIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאלֹוִריל

) ALPRALID ַטְבִליֹות  )כל המינונים(ַאְלְּפַרִליד  ל המינוניםכ ) TABS 

  TABS (כל המינונים) ALPROX ַטְבִליֹות  )כל המינונים(ַאְלּפרֹוְקס 

 TABS (כל המינונים) AMARYL ַטְבִליֹות  )כל המינונים(ָאָמִריל 

  TABS (כל המינונים) AMBIEN CR  ַטְבִליֹות )כל המינונים( אר.אמביאן סי

 AMIODACORE TABS ַטְבִליֹות ָאִמיֹוַדקֹור

 TABS (כל המינונים) AMLODIPINE PHARMASWISS ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאְמלֹוִדיִּפין ַפאְרָמהְסוּויס

  TABS (כל המינונים) AMLODIPINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאְמלֹוִדיִּפין ֶּטַבע

  TABS (כל המינונים) AMLOW ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאְמלוֹ 

 AMOXI CAPS ְּכמּוסֹות  יָאמֹוְקִס 

 AMOXICLAV-TEVA 875 TABS ַטְבִליֹות ֶּטַבע-ָאמֹוְקִסיְקַלב

 AMRIXAL 30 CAPS ְּכמּוסֹות 30ַאְמִריְקֵסל 

 ANACRODYNE TABS ַטְבִליֹות ָאָנְקרֹוִדין

 ANADENT GEL ל 'גֶ  ָאָּנאֵדְנט

 ANAFRANIL TABS ַטְבִליֹות ָאָּנאְפַרִניל

 ANAFRANIL SR TABS ַטְבִליֹות .ר.יל סָאָּנאְפַרנִ 

 ANAGRID 0.5 CAPS ְּכמּוסֹות 0.5ָאָּנְגִריד 

 ANASTROL TABS ַטְבִליֹות ָאָנְסְּטרֹול

 ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ָאָנְסְּטרֹוזֹול ִאינֹוָבֶמד

 ANASTROZOLE TEVA TABS ַטְבִליֹות ָאָנְסְּטרֹוזֹול ֶּטַבע

 TABS (כל המינונים) ANDROCUR ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאְנְדרֹוקּור

 ANDROXON TESTOCAPS ְּכמּוסֹות ַאְנְדרֹוְקסֹון

 ANGELIQ F.C TABS ְמצּוּפֹות  ְּכמּוסֹות ליק'ַאְנגֶ 

 TABS (כל המינונים) ARAVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֲעָרָבה

 TABS (כל המינונים) ARCOXIA ַטְבִליֹות )ינוניםכל המ( ַאְרקֹוְקִסָיה

 TABS (כל המינונים) ARICEPT ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאִריְסְּפט

 ARIMIDEX TABS ַטְבִליֹות ָאִריִמיְדְקס

  TABS (המינונים כל) ARIPLY ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאִריְּפָלי

 ART 50 CAPS ְּכמּוסֹות 50ַאְרט 

 TABS (כל המינונים) ARTHROTEC ַטְבִליֹות )כל המינונים( רֹוֶטקַאְרְט 

 ARTHRYL SACHETS ַשִקיֹות  ַאְרְטִריל

 TABS (כל המינונים) ARTOFEN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאְרטֹוֶפן



3     ASACOL-BITNIX 

 TABS (כל המינונים) ASACOL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאָסאקֹול

 F.C TABS (כל המינונים) ASENTA ְמצּוּפֹות  יֹותַטְבלִ  )כל המינונים( ָאֶסְנָטה

 ASPEX TABS ַטְבִליֹות ַאְסֶּפְקס

 ASPIRIN 500 TABS ַטְבִליֹות 500 ַאְסִּפיִרין

 ASPIRIN CARDIO TABS ַטְבִליֹות ָקְרִדיוֹ  ַאְסִּפיִרין

 TABS (כל המינונים) ASSIVAL ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ַאִסיַול

 TABS (כל המינונים) ATACAND ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאָטאַקְנד

 ATACAND PLUS TABS ַטְבִליֹות ָאָטאַקְנד ְּפלּוס

 F.C.TABS (כל המינונים) ATORVASTATIN TEVA  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאטֹוְרָבְסַטאִטין ֶּטַבע

 ATRIPLA TABS ַטְבִליֹות ַאְטִריְּפָלה

 ATZIRUT X TABS ַטְבִליֹות X ֲעִצירּות

  AUBAGIO TAB ַטְבִליֹות אֹוּבְגיוֹ 

 TABS (כל המינונים) AUGMENTIN ַטְבִליֹות )כל המינונים(אֹוְגֶמְנִטין 

 AUGMENTIN BID 875MG TABS ַטְבִליֹות 875אֹוְגֶמְנִטין 

 TABS (כל המינונים) AVANDAMET ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֲאָבְנַדֶמט

 TABS (כל המינונים) AVANDIA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאָבְנְדָיה

  AVAZINC TABS ַטְבִליֹות ָאָבִזיִניק

 AVILAC SYRUP ִסירֹוּפ ָאִביָלק

 AVODART SOFT CAPS ְּכמּוסֹות ַרּכֹות  ָאבֹוַדְרט

 AZENIL CAPS ְּכמּוסֹות ָאֶזִניל

 AZOPI TABS ַטְבִליֹות ָאזֹוִּפי

  BABY GEL DAY & NIGHT ORAL GEL ל'גֶ  ַלְיָלה& ל יום 'גֶ  ִּביֵּביְ 

 BABY GUM ORAL GEL ל'גֶ  ַגאם ֵּבְיִּבי

 BABYZIM DROPS ִטיּפֹות ֵּבְיִּביִזים

  TABS (כל המינונים) BACLOSAL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַּבְקלֹוָסל

) BARACLUDE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָּבָרְקלּוד  F.C TABS ( המינוניםכל

 BEKUNIS DRAGEES ַמְחִּפיֹות ִּבקּוִניס

 BELARA TABS ַטְבִליֹות ִּבַלאָרה

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

 BETAREN 100 S.R. TABS ַטְבִליֹות )ִשיְחרּור מּוְשֵהה . (ר.ס ֵּבַטֵרן

 BETISTINE TABS ַטְבִליֹות ִטיןֵּבִטיְס 

 BETISTINE TEVA TABS ַטְבִליֹות ֵּבִטיְסִטין ֶּטַבע

 BETNESOL TABS ַטְבִליֹות ְּבְטֶנזֹול

 BEZAFIBRATE S.R. TABS ַטְבִליֹות )ִשיְחרּור מּוְשֵהה . (ר.ְּבַזִפיְּבַרט ס

 TABS (כל המינונים) BICALUTAMIDE INOVAMED ַטְבִליֹות )כל המינונים(ִּביְקַאלּוַטִמיד ִאינֹוַבֵמד 

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

 BICAMIDE F.C TABS ַטְבִליֹות  ּביַקאִמיד

 BIODROXIL CAPS ְּכמּוסֹות ִּביֹוְדרֹוְקִסיל

 BITNIX TABS ַטְבִליֹות ִּביְטִניְקס
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 BONAT TABS ַטְבִליֹות ָנטּבוֹ 

 BONDORMIN TABS ַטְבִליֹות ּבֹוְנדֹוְרִמין

 BONEFOS TABS ַטְבִליֹות ּבֹוֶנפֹוס

 BONSERIN TABS ַטְבִליֹות ּבֹוְנֶסִרין

 BREXIN SCORED TABS ַטְבִליֹות ְּבֶרְקִסין

  BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA TABS ַטְבִליֹות ְּברֹוְנכֹוַלט ְּפלּוס

 BROTIZOLAM TEVA TABS ַטְבִליֹות ְּברֹוִטיזֹוַלאם ֶּטַבע

 B-SIX 300 TABS ַטְבִליֹות 300ִסיְקס - ִּבי

  BUCCOLAM SOLUTION ְּתִמיָּסה ּבּוקֹוַלאם

 BUDESON E.C. CAPS ְּכמּוסֹות  ּבּוְדסֹון

 TABS (כל המינונים) CABASER ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָקָּבאָסר

 CABOTRIM 0.5 , 1 , 2 TABS ַטְבִליֹות 2 , 1 , 0.5ִרים קּבֹוְת 

  TABS & CAPLETS (כל המינונים) CADEX ַקְּפִליֹות& ַטְבִליֹות  )כל המינונים(ַקְדְקס 

 CALCILESS E.C. TABS  ַטְבִליֹות ַקְלִציֶלס

  CALCIUM TABS ַטְבִליֹות ַקְלְציּום

 CALCIUM + D TABS ַטְבִליֹות ִדי ַקְלְציּום

 CALMANERVIN ELIXIR & TABS ַטְבִליֹות& ֱאִליְקִסיר  ַקְלַמְנְרִבין

  CANDESARTAN PLUS TEVA TABS ַטְבִליֹות ַקאְנֵדָסְרַטן ְּפלּוס

 TABS (המינונים כל) CANDOR ַטְבִליֹות  )כל המינונים(ַקְנדֹור 

  CAPHOSOL SOL ְּתִמיָּסה  ָקּפֹוסֹול

 TABS (כל המינונים) CAPRELSA ַטְבִליֹות )המינוניםכל (ַקְּפֶרְלָסה 

  CARBAGLU TAB ַטְבִליֹות ַקְרָּבְגלּו

 TABS (כל המינונים) CARDILOC ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַקְרִדילֹוק

 CARDIOPIRIN TABS ַטְבִליֹות ַקְרְדיֹוִפיִרין

) CARDORAL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַקְרדֹוַרל יםכל המינונ ) TABS 

  CARDOXIN FORTE TABS ַטְבִליֹות ַקאְרדֹוְּכִסין פֹוְרֶטה

  CARTIA E.C. TABS ַטְבִליֹות  ַקְרְטָיה

  TABS (כל המינונים) CARVEDEXXON ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ַקְרֶבֶדְקסֹון

  TABS (כל המינונים) CARVEDILOL TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַקרְוִדילֹול ֶּטַבע

  TABS (כל המינונים) CASODEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָקזֹוֶדְקס

 CATAFLAM TABS ַטְבִליֹות ָקָטאְפָלם

 CAPS (כל המינונים) CEFALOR ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ֶצַפלֹור

 CAPS (כל המינונים) CEFOVIT ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ֶצפֹוִויט

 F.C. TABS (כל המינונים) CEFURAX ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )ינוניםכל המ( ֶצפּוַראְקס

 CAPS (כל המינונים) CELCOX ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֶסְלקֹוְקס

 CAPS (כל המינונים) CELEBRA ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֶסֶלְּבָרה

 CAPS (כל המינונים) CELLCEPT ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֶסְלֶסְּפט

 TABS (כל המינונים) CELSENTRI ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְלֶסְנְטִריסֶ 

 CEMIDIN 400 CAPLETS ַקְּפִליֹות 400 ֶסִמיִדין



5     CERAZETTE-COLPERMIN 

 CERAZETTE TABS ַטְבִליֹות ֶסָרֶזט

  TABS (כל המינונים) CEROXIM ַטְבִליֹות  ֶסרֹוְקִסים

) CERTICAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶסְרִטיִקן וניםכל המינ ) TABS  

 DISPERSIBLE TABS (כל המינונים) CERTICAN ַטְבִליֹות ְמִסיסֹות )כל המינונים( ֶסְרִטיִקן

  TABS (כל המינונים) CHAMPIX  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְמִּפיְקס'צַ 

 CHARCODOTE AQUEOUS SUSPENSION ַּתְרִחיף סֹוְסּפְנְסָיה ֵמיִמית ְרקֹודֹוט'צ

 F.C TABS (כל המינונים) CIALIS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )ל המינוניםכ(ִסיָאִליס 

  TABS (כל המינונים) CIFRAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִסיְפַרן

 TABS (כל המינונים) CILARIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִסיָלִריל

 CILARIL PLUS TABS ַטְבִליֹות ִסיָלִריל ְּפלּוס

  CILAZAPRIL PLUS TEVA SCORED TABS ַטְבִליֹות  לּוס ֶּטַבעִסיָלאַזְּפִריל ּפְ 

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

 CIPLOX TABS טַטְבִליֹות ִסיְּפלֹוְקס

  F.C TABS (כל המינונים) CIPRALEX ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִציְּפָרְלְקס

 TABS (כל המינונים) CIPRAMIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִציְּפָראִמיל

 TABS & CAPLETS (כל המינונים) CIPRODEX ַקְּפִליֹות & ַטְבִליֹות )כל המינונים(ִציְּפרֹוְדְקס 

) CIPROFLOXACIN TEVA ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ִציְּפרֹוְפלֹוְקָסִצין ֶּטַבע ניםכל המינו ) TABS  

 CIPROGIS 125 mg F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ג" מ125ִציְּפרֹוִגיס 

 CIRCADIN P. R TABS ַטְבִליֹות )ִשיְחרּור ִמְתַמֵשך ( ִסיְרַקִדין

 CITALOPRAM TEVA SCORED TABS  ַטְבִליֹות ִציַטאלֹוְּפַרם ֶּטַבע

 CLARINASE REPETABS TABS ַטְבִליֹות ְקַלִריָנז ֶרְּפַטְּבס

 TABS (כל המינונים) CLARITHROMYCIN TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְקַלִריְתרֹוִמיִצין ֶּטַבע

 TABS (כל המינונים) CLONEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְקלֹוְנְקס

 CLONNIRIT TABS  ַטְבִליֹות ְקלֹוִניִריט

 CLOOD TABS  ַטְבִליֹות ְקלּוד

 CLOPIDOGREL TEVA TABS ַטְבִליֹות ֶרל ֶּטַבעְקלֹוִּפידֹוגְ 

  CLOPIXOL ORAL DROPS & TABS ַטְבִליֹות  & ִטיּפֹות ְקלֹוִּפיְקסֹול

 CODABROL SYRUP & TABS ַטְבִליֹות & ִסירֹוּפ קֹוְדַאְּברֹול

 TABS (כל המינונים) COD-ACAMOL ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ָאָקמֹול-קֹוד

 COD-GUAIACOL SYRUP ִסירֹוּפ ֹולגּואיאק-קֹוד

 CODICAL TABS ַטְבִליֹות קֹוִדיַקל

 F.C TABS (כל המינונים) CO-DIOVAN ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ִדיֹוַבאן- קוֹ 

 CODIVIS S.R. CAPS ְּכמּוסֹות )ִשְחרּור מּוְשֵהה (קֹוִדיִביס 

 COLCHICINE TABS ַטְבִליֹות קֹוְלִכיִצין

 COLD-CARE SYRUP ִסירֹוּפ ֵקר-ֹוְלדק

 COLDEX CAPLETS & TABS ַטְבִליֹות & ַקְּפִליֹות קֹוְלֵדְקס

 COLESTID POWDER ַאְבָקה  ּכֹוֶלְסִטיד

 COLOTAL TABS ַטְבִליֹות קֹולֹוַטאל

 COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS ֶגַלִטין ְּכמּוסֹות קֹוְלּפְרִמין
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 COMBIVIR TABS יֹותַטְבלִ  קֹוְמּבִיִויר

 COMPETACT F.C TABS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  קֹוְמּפַטְקט

 E.R TABS (כל המינונים) CONCERTA  ַטְבִליֹות )כל המינונים( קֹוְנֶסְרָטה

 TABS (כל המינונים) CONCOR ַטְבִליֹות  )כל המינונים( קֹוְנקֹור

  TABS (כל המינונים) CONVERTIN ַטְבִליֹות )כל המינונים( קֹוְנֶבְרִטין

 CORTISONE ACETATE TABS ַטְבִליֹות ַאְצַטאט קֹוְרִטיזֹון

  TABS (כל המינונים) COUMADIN ַטְבִליֹות )כל המינונים( קּוָמִדין

 CAPS (כל המינונים) CREON ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְקְראֹון

 CREON MICRO GRANULES ְגַרנּולֹות  ִמיְקרוֹ  ְקְראֹון

  TABS (כל המינונים) CRESTOR ַטְבִליֹות )כל המינונים(ְקְרְסטֹור 

 CAPS (כל המינונים) CRIXIVAN ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְקִריְקִסיַבאן

  CAPS (כל המינונים) CURATANE ְּכמּוסֹות )כל המינונים( קּוָרָטן

 CYCLOSPORINE SOFT GELATINE CAPS ַרּכֹות  ֶגַלִטין ְּכמּוסֹות ִציְקלֹוְסּפֹוִרין

 G.R CAPS (כל המינונים) CYMBALTA ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ִסיְמָּבאְלָּתה 

 TABS (כל המינונים) CYPRON ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִציְפרֹון

 CYTOTEC TABS ַטְבִליֹות ִציטֹוֶטק

 D BABY DROPS ִטיּפֹות ֵּבִיִּבי ֶדי

 D DROPS 400 DROPS ֹותִטיּפ 400ֶדי ְדרֹוּפ 

 CAPS (כל המינונים) DALACIN C ְּכמּוסֹות )כל המינונים (Cָדאָלאִצין 

  DALIRESP TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ַדִליֵרְספ

 DANOL 200 CAPS ְּכמּוסֹות 200ָדנֹול 

 DEKINET TABS ַטְבִליֹות ֶּדִקיֵנט

 DENTIN SOLUTION ְּתִמיָסה ֶּדְנִטין

 DEPALEPT E.C TABS & SOLUTION & SYRUP & TABS  ַטְבִליֹות& ִסירֹוּפ & ְּתִמיָסה & ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ֶלְּפטֶדּפַ 

 DEPALEPT CHRONO S.R. TABS ַטְבִליֹות  )ִשְחרּור מּוְשֵהה ( ֶדַּפֶלְּפט ְכרֹונוֹ 

 DEPREXAN DRAGEES ַמְחִּפיֹות ֶדְּפֵרְקָסן

 TABS (כל המינונים) DERALIN ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ֶדַרִלין

  DESLORATADINE - TRIMA TABS ַטְבִליֹות   ְתִריָמה- ֵדְסלֹוָרַטִדין 

 DESLORATADINE TEVA F.C TABS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ֵדְסלֹוָרַטִדין ֶּטַבע

) DESMOPRESSIN TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( דֹמוְּפֵרִסין ֶּטַבע וניםכל המינ ) TABS 

 CAPS (כל המינונים) DETRUSITOL SR ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ר.ס ֶדְטרּוִסיטֹול

 TABS (כל המינונים) DEXAMETHASONE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶדְקַסֶמַטזֹון

 DEXAMOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ֶדְקַסמֹול

 DEXAMOL COLD DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַקְּפִליֹות  ַלְיָלה& יֹום  ֶדְקַסמֹול קֹוְלד

 DEXAMOL KID RASPB. FLAV. & SUGAR FREE SYRUP ִסירֹוּפ  סּוָּכר ֶדְקַסמֹול ִקיד ּבַטַעם ֶּפֶטל ְלא

 DEXAMOL KID SYRUP RASPB. FLAV. SYRUP ִסירֹוּפ  ֶדְקַסמֹול ִקיד ּבַטַעם ֶּפֶטל

 DEXAMOL PLUS CAPLETS ַקְּפִליֹות ֶדְקַסמֹול ְּפלּוס

 DEXAMOL PM CAPLETS ַקְּפִליֹות  מ.ֶדְקַסמֹול פ

 DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַקְּפִליֹות  ַלְיָלה& יֹום  ֶדְקַסמֹול ִסינּוס
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 DIACEREIN TEVA CAPS ְּכמּוסֹות ִדיַאֶסִרין ֶּטַבע

 DIANE 35 TABS ַטְבִליֹות 35ִדיַאָנה 

 DIATRIM CAPS  תְּכמּוסוֹ  ִדיַאְּתִרים

 TABS (כל המינונים) DIAZ ַטְבִליֹות ִדיַאז

 DIBENYLINE CAPS ְּכמּוסֹות ִדיְּבִניִלין

 DIDRONEL TABS  ַטְבִליֹות ִדיְדרֹוֶנל

 DIGOXINA KERN-PHARMA TABS ַטְבִליֹות ג" מ0.25ַפאְרָמה - ִדיגֹוְקִסיָנה ְקֶרן

  DILATAM 240 CD TABS ַטְבִליֹות CD 240 ִדיַלאַטם

  DILATAM 120 SR TABS ַטְבִליֹות SR 120 ִדיַלאַטם

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

 F.C TABS (כל המינונים) DIOVAN ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ִדיֹוַבאן

 DISEPTYL TABS & SUSPENSION ַּתְרִחיף & ַקְּפִליֹות ִדיסְּפִטיל

 DISEPTYL FORTE CAPLETS ַקְּפִליֹות ִדיסְּפִטיל פֹוְרֶטה

 DISOTHIAZIDE TABS ַטְבִליֹות  ִדיזֹוִּתיַאִזיד

  TABS (כל המינונים) DONEPEZIL TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( דֹוֶנֶּפִזיל ֶּטַבע

 DOPICAR TABS ַטְבִליֹות דֹוִּפיַקר

 DOSTINEX TABS ַטְבִליֹות יֶנְקסדֹוְסִט 

 DOXY 10 CAPS ְּכמּוסֹות 10דֹוְקִסי 

 DOXYLIN TABS  ַטְבִליֹות דֹוְקִסיִלין

 DUODART CAPS ְּכמּוסֹות דּואֹוַדְרט

 DUPHASTON TABS+B400 ַטְבִליֹות דּוַּפְסטֹון

 D-VIT TABS ַטְבִליֹות ִויּט- ִדי

 D-VIT 200 DROPS ִטיּפֹות 200 ִויּט- ִדי

 EASYLAX TABS ַטְבִליֹות ִאיִזיַלְקס

  TABS (כל המינונים) EBIXA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאִּביְקָסה

 EDRONAX TABS ַטְבִליֹות ֱאְדרֹוַנְקס

 EDURANT TABS ַטְבִליֹות ֱאדּוַרְנּט

  E.R CAPS (כל המינונים) EFEXOR XR  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( XRֱאְפְקסֹור 

 TABS (כל המינונים) ELATROL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאַלְטרֹול

 ELATROLET TABS ַטְבִליֹות ֱאַלְטרֹוֶלט

 F.C TABS (כל המינונים) ELIQUIS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ֵאִליְקוּויז

  ELLA TABS ַטְבִליֹות ֱאַלא

 TABS (כל המינונים) ELTROXIN  תַטְבִליוֹ  )כל המינונים( ֱאְלְטרֹוְקִסין

 CAPS (כל המינונים) EMEND  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ִאיֵמְנד

 EMETICS CAPS  ְּכמּוסֹות ֱאִמִטיְקס

 EMILIY TABS ַטְבִליֹות ֱאִמיִלי

 TABS (כל המינונים) ENALADEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( אַנַלֵדְקס

 TABS (כל המינונים) ENALAPRIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאָנַלְּפִריל

 ENCYPALMED DRAGEES ה'ְדַרגֶ  ֱאְנִציַּפְלֵמד
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 ENTUMIN TABS ַטְבִליֹות ֱאְנטֹוִמין

 EPANUTIN CAPS ְּכמּוסֹות ְאַּפנֹוִטין

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

 ERDOTIN CAPS ְּכמּוסֹות ֱארדֹוִטין

  ERGAMISOL TABS ַטְבִליֹות ֱאְרַגִמיזֹול

 ERIVEDGE CAPS ְּכמּוסֹות 'ֱאִריֶבְדג

 TABS (כל המינונים) ERYTHRO-TEVA ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ֶּטַבע-ֱאִריְתרוֹ 

 TABS (כל המינונים) ESCITALOPRAM TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאְסִציַטאלֹוַּפְרם ֶּטַבע

 ESTELLE-35 TABS ַטְבִליֹות 35ֱאְסֶטל 

 F.C. TABS (כל המינונים) ESTO ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ֱאְסטוֹ 

 ESTRACYT CAPS ְּכמּוסֹות ֱאסְטַרִציט

 TABS (כל המינונים) ESTROFEM ַטְבִליֹות) כל המינונים( ֱאְסְטרֹוֵפם

 E.R TABS (כל המינונים) ETODOLAC ER TEVA ַטְבִליֹות  )ֵההִשיְחרּור מּוְש ( ERֱאטֹודֹוַלק ֶּטַבע 

 ETODOLAC TEVA TABS ַטְבִליֹות ֱאטֹודֹוַלק ֶּטַבע

 TABS (כל המינונים) ETOPAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאּתֹוַּפן

 E.R TABS (כל המינונים) ETOPAN XL ַטְבִליֹות XL ֱאּתֹוַּפן

 EUCARBON TABS ַטְבִליֹות ְאאּוַקְרּבֹון

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

  TABS (כל המינונים) EUTHYROX ַטְבִליֹות )כל המינונים( יּוִטירֹוְקס

 EVIANA TABS ַטְבִליֹות ְאִביָאַנה

 EVIPLERA F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ֵאוִויּפֵלָרה

 EVISTA TABS ַטְבִליֹות הֱאְוִויְסטָ 

 CAPS & TABS (כל המינונים) EVITOL ַטְבִליֹות & ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֱאִביטֹול

 CAPS (כל המינונים) EXELON ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֱאְקֵסלֹון

 F.C TABS (כל המינונים) EXFORGE ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות 'ְאְקספֹוְרג

 EXIDOL CAPLETS יֹותַקְּפלִ  ְאֱקִסיֹדול

 DISPERSIBLE TABS (כל המינונים) EXJADE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ייד'ֱאְקסגֵ 

 EZETROL TABS ַטְבִליֹות ֱאֵזְטרֹול

 F.C TABS (כל המינונים) FAMO ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַפאמוֹ 

 TABS (המינונים כל) FAMOTIDINE TEVA  ַטְבִליֹות )כל המינונים(ַפמֹוִטיִדין ֶּטַבע 

 FAMPYRA TAB ַטְבִליֹות ַפְמִּפיָרה

 TABS (המינונים כל) FANAPT ַטְבִליֹות  )כל המינונים(ַפַנאְּפּט 

  FASIGYN TABS ַטְבִליֹות ַפאִסיִגין

 TABS (כל המינונים) FAVOXIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַפבֹוְקִסיל

  FEBURIC F.C TABS ְמצּוּפֹותַטְבִליֹות  ְפּבּוִריק

 FEMARA F.C TABS  ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְפַמַרה

 FEMINET TABS ַטְבִליֹות ֵפִמיֵנט

 FEMOZOL F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות פמוזול

 FEMULEN TABS ַטְבִליֹות  ֵפמּוֶלן
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  FERRIFOL TABS ַטְבִליֹות ֵפִריפֹול

 FERRIPEL-3 SYRUP ִסירֹוּפ 3-ֵפִריֶּפל

 FERRIPROX F.C TABS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ֵפִריְּפרֹוְקס

 FERROGRAD FOLIC TABS ַטְבִליֹות ֵפרֹוַגְרד פוליק

 F.C TABS (כל המינונים) FEXOFENADINE TEVA ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ֵפְקסֹוֶפַנאִדין ֶּטַבע

 FINASTERIDE TEVA TABS ַטְבִליֹות  ִפיַנאְסֶטִריד ֶּטַבע

  FIRDAPSE TABS ַטְבִליֹות ִפיְרַדְפסה

 FLAGYL ORAL SUSPENSION ַּתְרִחיף יל'ְפַלאגִ 

 FLAME TABS ַטְבִליֹות ְפָלַאם

 FLORET TABS ַטְבִליֹות ְפלֹוֶרט

 FLUANXOL TABS  ַטְבִליֹות ְפלּוֲאְנְקסֹול

 CAPS (כל המינונים) FLUCANOL ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְפלֹוַקנֹול

 FLUCONAZOLE 150 CAPS ְּכמּוסֹות ְפלּוקֹוָנזֹול

  CAPS (כל המינונים) FLUCONAZOLE TEVA ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְפלּוקֹוָנזֹול ֶּטַבע

 FLUDARA ORAL TABS  ַטְבִליֹות ְפלֹוַדָרה אֹוַרל

 FLUTINE CAPS ְּכמּוסֹות  ְפלּוִטין

 E.C TABS (המינונים כל) FLUVOXAMINE TEVA ַטְבִליֹות )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי) (כל המינונים( ין ֶּטַבעְפלּובֹוקָסִמ 

 FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS ְּכמּוסֹות 400פֹוֵלְקס 

 TABS (כצט) FOLIC 400 ַטְבִליֹות )כצט(פֹוִליק 

) FOLIC ACID ַטְבִליֹות )כל המינונים( )רקח(חּוְמָצה פֹוִלית  כל המינונים) (רקח ) TABS 

 TABS (כל המינונים) (סם און) FOLIC ACID ַטְבִליֹות )כל המינונים) (סם און(חּוְמָצה פֹוִלית 

 FORIC PREGNANCY TABS ַטְבִליֹות פֹוִריק ֶהָריֹון

  TABS (כל המינונים) FOSALAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( פֹוַסאַלאן

 FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS ַטְבִליֹות ג" מ70ָשבּוע פֹוַסאַלאן ָּפַעם ּבְ 

 FOSAVANCE TABS ַטְבִליֹות פֹוָסאֶבְנס

 FRESCO TABS ַטְבִליֹות ְפֵרְסקוֹ 

 FRISIUM TABS ַטְבִליֹות  ְּפִריּזיּום

 FUCIDIN TABS  ַטְבִליֹות פּוִסיִדין

 FUSID TABS ַטְבִליֹות פּוִסיד

  F.C. TABS (כל המינונים) FYCOMPA ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )המינוניםכל ( ַפִייקֹוְמָּפה

  CAPS (כל המינונים) GABAPENTIN INOVAMED  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ַגאַּבאֵפְנִטין ִאינֹוַבֵמד

 CAPS (כל המינונים) GABAPENTIN TEVA  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ַגאַּבאֵפְנִטין ֶּטַבע

 GALVUS TABS ַטְבִליֹות ַגאְלבּוס

 GARGOL SOLUTION ְּתִמיָסה ַגְרגֹול

 F.C. TABS (כל המינונים) GASTRO ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ַגאְסטרוֹ 

 GAZIM X TABS ַטְבִליֹות Xָגִזים 

 CAPS (כל המינונים) GEODON ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ֵגאֹודֹון

  GERELAX SYRUP ִסירֹוּפ ֵרַלאְקס'גֵ 

 CAPS (כל המינונים) GILEX ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ִגיֵלְקס 
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  GLIVEC F.C TABS & CAPS ְּכמּוסֹות& ַטְבִליֹות  ְגִליֶבק

 GLUBEN TABS ַטְבִליֹות ְגלּוֵּבן

 GLUCOMIN CAPLETS ַקְּפִליֹות  ְגלּוקֹוִמין

 GLUCOPHAGE CAPLETS ַקְּפִליֹות 'ְגלּוקֹוַפג

  GLUCO-RITE TABS ַקְּפִליֹות  ַרִייט-ְגלּוקֹו 

 GLUFOR TABS ַטְבִליֹות ְגלּופֹור

 GUTRON TABS  ַטְבִליֹות גּוְטרֹון

 GYNERA TABS ַטְבִליֹות ִגיֶנָרה

 HALDOL DROPS & TABS ַטְבִליֹות & ִטיּפֹות ֲהְלדֹול

) HALOPER ַטְבִליֹות )כל המינונים(ֳהלֹוֵּפר  יםכל המינונ ) TABS 

 HARMONET TABS ַטְבִליֹות ֳהְרמֹוֵנט

  HEPSERA TABS ַטְבִליֹות ֱהְּפֵסָרה

 HEXAKAPRON TABS ַטְבִליֹות ֱהְקַסאַקְּפרֹון

 HIPREX TABS ַטְבִליֹות ִהיְּפֵרְקס

  HISTAFED DRAGEES ה'ְדַרגֶ  ִהיְסָטֵפד

 HISTAFED SYRUP ִסירֹוּפ ִהיְסָטֵפד

 HISTAFED COMPOUND LINCTUS SYRUP ִסירֹוּפ  ַּפאֹוְנד ִליְנְקטּוסִהיְסָטֵפד קֹוְמ 

 HISTAFED EXPECTORANT SYRUP  ִסירֹוּפ ִהיְסָטֵפד ְאְקסֶּפְקטֹוַרְנט

  HISTAMINE CARE SYR ִסירֹוּפ ִהיְסָטִמין ֵקייר

 HISTAZINE TABS ַטְבִליֹות ִהיְסָטִזין

 HYCAMTIN HARD CAPS ְּכמּוסֹות ִהיָקְמִטין

 HYDERGIN TABS ַטְבִליֹות ין'ִהיֶדְרגִ 

 HYDROCORTISONE TABS ַטְבִליֹות ִהיְדרֹוקֹוְרִטיזֹון

 HYPNODORM TABS ַטְבִליֹות ִהיְּפנֹודֹוְרם

  TABS (כל המינונים) HYTRIN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִהיְטִרין

) IBUFEN ַקְּפִליֹות  )כל המינונים( ִאיּבּוֵפן ינוניםכל המ ) CAPLETS 

  IBUPROFEN 200 mg CAPLETS ַקְּפִליֹות ג" מ200 ִאיּבּוְפרֹוֶפן

 IBUPROFEN FORTE CAPLETS ַקְּפִליֹות ִאיּבּוְפרֹוֶפן פֹוְרֶטה

 IKACLOMIN TABS ַטְבִליֹות ִאיַקאְקלֹוִמין

 TABS (כל המינונים) IKACOR ַטְבִליֹות )כל המינונים(ִאיַקאקֹור 

 TABS (כל המינונים) IKAPRESS S.R ַטְבִליֹות )ִעם ִשיְחרּור מּוְשֵהה) (כל המינונים (S.Rֶרס ִאיָקאּפְ 

 IMBRUVICA CAPS ְּכמּוסֹות ִאימְּברּוִביָקה

 TABS (כל המינונים) IMITREX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאיִמיְטֵרְקס

 IMNOVID CAPS ְּכמּוסֹות  ִאיְמנֹוִביד

 IMODIUM CAPS מּוסֹותּכְ  ִאימֹוְדיּום

 F.C TABS (כל המינונים) IMURAN ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאימּוַראן

 INCIVO TABS ַטְבִליֹות ִאיְנִסיבוֹ 

  INDOMED CAPS ְּכמּוסֹות ִאינדֹוֵמד

 INDOVIS CAPS ִאיְנדֹוִביס ְּכמּוסֹות
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 TABS (כל המינונים) INLYTA  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאיְנַלִייטה

  F.C TABS (כל המינונים) INOVELON ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאינֹוֵבלֹון

 F.C TABS (כל המינונים) INSPRA ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאיְנסְּפָרה

 TABS (המינונים כל) INTELENCE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאיְנֶטֶלְנס

 E.R TABS (כל המינונים) INVEGA ַטְבִליֹות )כל המינונים( יְנֵווָגהִא 

  INVIRASE CAPS & TABS ַטְבִליֹות& ְּכמּוסֹות  ִאיְנִביַראז

 IRESSA TABS ַטְבִליֹות ִאיֱרָסה

 ISENTRESS F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִאייסְנטֵרס

  ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAY ַּתְרִסיס ָמדּוד ִאיזֹוֵקט

 ISONIAZID TABS ַטְבִליֹות ִאיזֹוִניַאִזיד

  ITRANOL CAPS ְּכמּוסֹות ִאיְטָרנֹול

 CAPS (כל המינונים) IXEL ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ִאיְקֵסל

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

 TABS (כל המינונים) JANUET ַטְבִליֹות )כל המינונים( נּוֵאט'גַ 

 TABS (כל המינונים) JANUVIA ַטְבִליֹות )כל המינונים( נּוְבָיה'גַ 

 JUNGBORN GRANULES & TEA BAGS ָשִקיֹות ֵּתה & ָגְרֵגִרים יֹוְנְגּבֹוְרן

 E.R TABS (כל המינונים) JURNISTA ַטְבִליֹות )כל המינונים( יּוְרִניְסָטה

 KALBETEN SUSPENSION & TABS ַטְבִליֹות & ַּתְרִחיף ַקְלֵּבֶטן

 KALBETEN FORTE SUSPENSION & TABS ַטְבִליֹות & ַּתְרִחיף ַקְלֵּבֶטן פֹוְרֶטה

 KALGARON MINT & ORANGE LOZENGES ַטְבִליֹות לְמִציָצה  ּתּות& ָּתּפּוז & ָקְלַגרֹון ֵמְנָטה 

  KALSINUS TABS ַטְבִליֹות ַקְלִסינּוס

 KALURIL TABS ַטְבִליֹות ילָקלֹוִר 

 KANK-A LIQ נֹוֵזל ָקְנַקא

 KAOPECTIN SUSPENSION ַּתְרִחיף ָקאֹוֵּפְקִטין

 TABS (כל המינונים) KARIN ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ַקאִרין

 KATADOLON PR TABS ְמֻמָּׁש ּבִשְחרּור ַטְבִליֹות PRַקַתדֹולֹון 

 KAYEXALATE PWDR. FOR SUSPENSION  ַּתְרִחיףְקֵאיְקַסַלאט ַאְבָקה להכנת

  KEMADRIN TABS ַטְבִליֹות ֵקָמְדִרין

 F.C TABS (כל המינונים) KEPPRA  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵקְּפָרה

 KIVEXA F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִקיְווְקָסה

 KLARIDEX CAPLETS ַקְּפִליֹות ְקָלִריֵדְקס

 KLIOGEST TABS ַטְבִליֹות ְקִליאֹוֵגְסט

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

 KUFFEX DM SYR ִסירֹוּפ DMקאְפְקס 

 KUKIDENT CREAM & TABS ַטְבִליֹות& קרם  קּוִקיֵדְנט

 KYTRIL TABS ַטְבִליֹות ִקיְטִריל

 LAEVOLAC SOLUTION ְּתִמיָסה לבֹוַלק

  LAMISIL TABS ַטְבִליֹות ָלִמיִזיל

 LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA TABS ַטְבִליֹות ִזידֹובּוִדין ֶּטַבע/ ָלִמיבֹוֶדין 
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 TABS (כל המינונים) LAMIVUDINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(ָלִמיבֹוֶדין ֶּטַבע 

 TABS (המינונים כל) LAMOGINE ַטְבִליֹות )כל המינונים(ין 'ָלמֹוגִ 

 LANOXIN PG ELIXIR ֱאִליְקִסיר PGַלנֹוְקִסין 

 CAPS (כל המינונים) LANSO ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ָלְנסוֹ 

 CAPS (כל המינונים) LANSOPRAZOLE TEVA ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ָלְנסֹוְּפרזֹול ֶּטַבע 

 GASTRO-RESISTANT CAPS (כל המינונים) LANTON ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ָלְנטֹון 

  LANVIS TABS ַטְבִליֹות ַלאְנִויס

 LARIAM TABS ַטְבִליֹות ָלרָיאם

 LAXADIN TABS ַטְבִליֹות ָלְקַסעִדין

 LAXIKAL FORTE TABS ַטְבִליֹות ָלְקִסיַקל פֹוְרֶטה

 LAXOPOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ָלְקסֹוּפֹול

 LENITIN TABS ַטְבִליֹות ֵלִניִטין

 TABS (כל המינונים) LEPONEX ַטְבִליֹות )כל המינונים(ֵלּפֹוֵנְקס 

  TABS (כל המינונים) LERCANIDIPINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(ֶלְרַקאִניִדיִּפין ֶּטַבע 

 LERCAPRESS TABS ַטְבִליֹות ֶלְרָקְּפֶרס

 CAPS (המינונים כל) LESCOL ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ֵלְסקֹול 

  LETROZOLE DEXCEL TABS  ַטְבִליֹות ֵלְטרֹוזֹול ֵדְקֵסל

 LETROZOLE FARMOZ F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ַפְרמֹוז ֵלְטרֹוזֹול

  LETROZOLE INOVAMED F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ֵלְטרֹוזֹול ִאינֹוַבֵמד

 LETROZOLE TEVA TABS ַטְבִליֹות ֵלְטרֹוזֹול ֶּטַבע

 LEUCOVORIN TABS ַטְבִליֹות לוקֹובֹוִרין

 LEUKERAN F.C TABS ַטְבִליֹות לוֵקָראן

 TABTS (כל המינונים) LEVETIRACETAM TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵלֶבִטיַראֶצַטם ֶּטַבע

  TABS (כל המינונים) LEVETRIM ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵלֶווְתִרים

 TABS (המינונים כל) LEVITRA ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ָרהֵלִויְט 

 LEVO TABS ַטְבִליֹות ֵלבוֹ 

 TABS (כל המינונים) LEVOFLOXACIN TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵלבֹוֱפלֹוְקַסִצין ֶּטַבע

 CAPS (המינונים כל) LEVOPAR PLUS ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ֵלבֹוָּפר ְּפלּוס 

 LEXIVA F.C TAS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות יָבהֵלְקִס 

  LICARBIUM TABS ַטְבִליֹות ִליָקְרְּביּום

 LIPANOR CAPS ְּכמּוסֹות ִליָּפנֹור

 F.C. TABS (כל המינונים) LIPITOR ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ִליִּפיטֹור

  TABS (כל המינונים) LITORVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִליטֹוְרָבה

 LIVIAL TABS ַטְבִליֹות ִליִויַאל

 LODENE COATED TABS ַטְבִליֹות לֹוֵדן

  LODOTRA 1 , 2 , 5 M.D TABS ַטְבִליֹות ּבִשְחרּור מבּוָקר 5 ,2 , 1לֹודֹוְטָרה 

  LOPERID CAPS ְּכמּוסֹות לֹוֵּפִריד

  LOPERIUM CAPS ְּכמּוסֹות לֹוֵּפְריּום

 LOPI-CARE TABS ַטְבִליֹות ֵקאר- לֹוִּפי
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 LOPRESOR DIVITABS ַטְבִליֹות לֹוְּפֵרסֹור ִדיִויַטְּבס

 LOPREX CAPLETS ַקְּפִליֹות לֹוְּפֵרְקס

 LORASTINE TABS ַטְבִליֹות לֹוָרְסִטין

 LORATADINE TABS ַטְבִליֹות לֹוָרַטִדין

 LORATADINE TEVA TABS ַטְבִליֹות לֹוָרַטִדין ֶּטַבע

 LORATRIM SYRUP ִסירֹוּפ לֹוָרְּתִרים

 LORIVAN TABS ַטְבִליֹות לֹוִריָון

 LORMYX TABS ַטְבִליֹות לֹוְרִמיְקס

 TABS (כל המינונים) LOSARDEX  ַטְבִליֹות )כל המינונים( לֹוָסְרֵדְקס

 LOSARDEX PLUS TABS ַטְבִליֹות לֹוַסרֵדְקס ְּפלּוס

  TABS (כל המינונים) LOSARTAN TEVA תַטְבִליוֹ  )כל המינונים( לֹוָסְרָטן ֶּטַבע

 LOSARTAN PLUS TABS ַטְבִליֹות לֹוָסְרָטן ְּפלּוס

  LOSARTAN PLUS TEVA TABS ַטְבִליֹות לֹוָסְרָטן ְּפלּוס ֶּטַבע

 CAPS (כל המינונים) LOSEC ְּכמּוסֹות )כל המינונים( לֹוֶסק

) LOTAN ַטְבִליֹות  )כל המינונים( לֹוָטן וניםכל המינ ) TABS 

 LOTAN PLUS TABS ַטְבִליֹות לֹוָטן ְּפלּוס

 CAPS (כל המינונים) LOXAVIT ְּכמּוסֹות )כל המינונים( לֹוְקָסאִויט

 TABS (כל המינונים) LOZAPINE ַטְבִליֹות )כל המינונים( לֹוַזאִּפין

 TABS (כל המינונים) LUSTRAL ַטְבִליֹות C236)+כל המינונים( לּוסְטָרל

 CAPS (כל המינונים) LYRICA ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ִיִריָקהל

  C.R TABS (כל המינונים) LYRINEL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִליִריֵנל

 TABS (כל המינונים) M.I.R  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאר. ַאי . ֵאם 

 MACCABIMOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ַמּכִּבימֹול

  MACRODANTIN 50MG,100MG CAPS ְּכמּוסֹות 100 , 50ין ַמְקרֹוַדְנִט 

 MAGNOX 520 VEGECAPS ְּכמּוסֹות 520ַמְגנֹוְקס 

 MALARONE FOR ADULTS TABS & PAEDIATRIC TABS לילִדים & ַטְבִליֹות למבוגרים ָמְלרֹון

 MARONIL 10,50 DRAGEES ה'ְדַרגֶ  50,10 ַמרֹוִניל

 MARONIL 75 SR TABS תַטְבִליוֹ  SR 75ַמרֹוִניל 

 TABS (כל המינונים) MAXIBONE ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ַמְקִסיּבֹון

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

  C.R. CAPS (כל המינונים) MCR-UNO ַטְבִליֹות  )כל המינונים( .ר.סי.מ

 MEDROL TABS ַטְבִליֹות ֵמְדרֹול

  MEFETIL CAPS & F.C TABS  ַטְבִליֹות & ְּכמּוסֹות ֶפִטילמֵ 

 MEGAXIN TABS ַטְבִליֹות ֵמַגאְקִסין

 MELIANE TABS ַטְבִליֹות ֵמִליַאן

 F.C TABS (כל המינונים) MELODIL ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵמלֹוִדיל

 MEMANTINE TEVA TABS ַטְבִליֹות ֵמַמְנִטין ֶּטַבע

 MEMORIT TABS ַטְבִליֹות ֵממֹוִריט

  TABS (כל המינונים) MEMOX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵממֹוְקס
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 MEPRO TABS ַטְבִליֹות ֵמְּפרוֹ 

 MERCAPTIZOL TABS ַטְבִליֹות ֵמְרַקְּפִטיזֹול

 MERCILON TABS ַטְבִליֹות ֵמְרִסילֹון

 MEROKEN NEW SOL ְּתִמיָסה ֵמרֹוֵקן חדש

  MESTINON DRAGEES  ַמְחִּפיֹות ְסִטינֹוןמֵ 

 MESULID CAPLETS ַקְּפִליֹות ֵמסּוִליד

 METFORMIN TEVA TABS  ַטְבִליֹות ֵמטפֹוְרִמין ֶּטַבע

 METHADONE 5% CONCENTRATED SOLUTION ְּתִמיָסה 5 %ֵמַּתדֹון 

 METHERGIN TABS ַטְבִליֹות ין'ֵמטֵרגִ 

 METHOTREXAT EBEWE TABS ִליֹותַטבְ  EBEWE ֵמטֹוְטֶרְקַסט

 METHOTREXATE LEDERLE TABS ַטְבִליֹות LEDERLE ֵמטֹוְטֶרְקַסט

 METHYLPHENOBARBITAL TABS ַטְבִליֹות ֵמִטילֶפנֹוַּברִּביָטל

  METOPIRON CAPLETS ְּכמּוסֹות  ֵמטֹוִּפירֹון

 METROGYL ORAL TABS ַטְבִליֹות יל'ֵמטרֹוגִ 

  MICAL TABS ֹותַטְבִלי ִמיָקל

 MICRODIOL TABS ַטְבִליֹות ִמיְקרֹוְדיֹול

 MICROGYNON 30 TABS ַטְבִליֹות 30מיקרוגינון 

 MICROLUT TABS ַטְבִליֹות ִמיְקרֹולּוט

 E.C. CAPLETS (כל המינונים) MICROPIRIN ַקְּפִליֹות  )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי( )כל המינונים( ִמיְקרֹוִּפיִרין

 MIDRO TEA ֵּתה ִמיְדרוֹ 

 MIFEGYNE TABS ַטְבִליֹות ין'ִמיֵפגִ 

 MIGRALEVE TABS ַטְבִליֹות ִמיְגָרֵלב

 F.C TABS (כל המינונים) MIMPARA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָּפַרהB587+ִמיְמ 

 MINESSE F.C. TABS  ַטְבִליֹות ִמיֵנס

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

 MINOCLIN CAPS ְּכמּוסֹות ִמינֹוְקִלין

 CAPS (כל המינונים) MINOCYCLINE ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ִמינֹוִציְקִלין

 MINOXIDIL TABS ַטְבִליֹות ִמינֹוְקִסיִדיל

 MINULET TABS ַטְבִליֹות ִמינֹוֵלט

 MIPHAR TABS ַטְבִליֹות ִמיַפר

  TABS (כל המינונים) MIRO ַטְבִליֹות )כל המינונים( ירוֹ ִמ 

  MIRO 35 , 45 TABS ַטְבִליֹות 45 , 35ִמירֹו 

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

 MIZOLLEN TABS ַטְבִליֹות ִמיזֹוֵלן

 MODAL CAPS  ְּכמּוסֹות מֹוַדאל

 MODAL FORTE TABS ַטְבִליֹות מֹוַדאל פֹוְרֶטה

 MONOCORD 20 & 40 TABS ַטְבִליֹות  40& 20מֹונֹוקֹוְרד 

  MONOCORD 50 SR TABS ַטְבִליֹות SR 50מֹונֹוקֹוְרד 

 S.R. CAPS (כל המינונים) MONOLONG ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( מֹונֹולֹוְנג
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  TABS (כל המינונים) MONONIT ְבִליֹותטַ  )כל המינונים( מֹונֹוִניט

 MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS ְּכמּוסֹות 50מֹונֹוִניט ֵרַטאְרד 

 MOTILIUM TABS ַטְבִליֹות מֹוִטיְליּום

 MOVEX SOLUTION & TABS ַטְבִליֹות & ְּתִמיָסה מֹוֵוְקס

 MOXYPEN CAPS ְּכמּוסֹות מֹוְקִסיֵּפן

 MOXYPEN FORTE CAPS מּוסֹותּכְ  מֹוְקִסיֵּפן פֹוְרֶטה

  MOXYPEN FORTE SUSPENSION  ַּתְרִחיף מֹוְקִסיֵּפן פֹוְרֶטה

 MOXYVIT CAPS ְּכמּוסֹות מֹוְקִסיִויט

 MOXYVIT FORTE CAPS ְּכמּוסֹות מֹוְקִסיִויט פֹוְרֶטה

 MUCOLESS SOLUTION & TABS ַטְבִליֹות & ְּתִמיָסה מּוקֹוֵלס

 MUCOLIT CAPLETS ִליֹות ַקּפְ  מּוקֹוִליט

 MUCOMED SYRUP ִסירֹוּפ מּוקֹוֵמד

 MULTAQ TABS ַטְבִליֹות מּוְלַטק

  MUSCOL TABS ַטְבִליֹות מּוְסקֹול

 MYCOBUTIN CAPS ְּכמּוסֹות ִמיקֹוּבּוִטין

 MYCOPHENOLATE TEVA TABS ַטְבִליֹות ִמיקֹוֶפנֹוַלט ֶּטַבע

 TABS (כל המינונים) MYFORTIC ְבִליֹותטַ  )כל המינונים( ִמיפֹוְרִטיק

 MYLERAN TABS ַטְבִליֹות ִמיֵלַראן

 NABUCO TABS ַטְבִליֹות ָנּבּוקוֹ 

 NAPROXEN SODIUM SP F.C TABS ַטְבִליֹות SP ַנְּפרֹוְקֵסן סֹוְדיּום

 TABS (כל המינונים) NAPROXI ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָנְּפרֹוְקִסי

 NARAMIG TABS יֹותַטְבלִ  ָנַרִמיג

 NAROCIN TABS ַטְבִליֹות ָנרֹוִסין

 SOFT CAPS (כל המינונים) NAVELBINE ָרּכֹות ְּכמּוסֹות ָנַבְלִּבין

 TABS (כל המינונים) NAXYN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָנְקִסין

 NEOBLOC TABS ַטְבִליֹות ֵניאֹוְּבלֹוק

 NEOMYCIN TABS ַטְבִליֹות ֵנאֹוִמיִצין

  CAPS (כל המינונים) NEOTIGASON  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵניאֹוִטיַגאזֹון

 NERVEN DRAGEES ַמְחִּפיֹות ה'ְדַרגֶ  ֵנְרֶבן

 NEULEPTIL CAPS ְּכמּוסֹות ֵנאֹוֶלְּפִטיל

 NEUROBETIC COATED CAPLETS ַקְּפִליֹות ֵנאֹורֹוֵּבִטיק

  CAPS (כל המינונים) NEURONTIN ת ְּכמּוסוֹ  )כל המינונים( ֵנאּורֹוְנִטין

 NEXAVAR F.C TABS ַטְבִליֹות  ֵנְקְסָבר

 TABS (כל המינונים) NEXIUM  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵנְקְסיּום

  E.R F.C TABS (כל המינונים) NIASPAN  ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְּבשְחרּור ְמֻמָּׁש )כל המינונים( נִיאְסַּפן

 NICOTINIC ACID TABS ַטְבִליֹות יק ֲאִצידִניקֹוִטינִ 

  TABS (כל המינונים) NIFEDILONG ַטְבִליֹות ְּבִשְחרּור ֵממּוָשך )כל המינונים( ִניֶפִדילֹוְנג

 NIMOTOP TABS ַטְבִליֹות ִנימֹוטֹופ

 NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY ַּתְרִסיס ָמדּוד  ִניְטרֹוִליְנגּוַאל
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 NIZORAL TABS ִליֹותַטבְ  ִניזֹוָרל

 NOCTURNO F.C TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות נֹוְקטּוְרנוֹ 

 NOCTURNO L.S. (Low Strength) F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )מינון נמוך. (ס.נֹוְקטּוְרנֹו ל

  NORDETTE TABS ַטְבִליֹות נֹוְרֵדט

 NORIT TABS ַטְבִליֹות נֹוִריט

 NORLEVO TABS יֹותַטְבלִ  נֹוְרֵלבוֹ 

 NORLIP F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות נֹוְרִליפ

 NORMALAX POWDER ַאְבָקה נֹוְרָמַלאְקס

  NORMALAX KIDS POWDER ַאְבָקה נֹוְרָמַלאְקס ִקיְדס

  TABS (כל המינונים) NORMALOL  ַטְבִליֹות )כל המינונים( נֹוְרָמלֹול

  TABS (כל המינונים) NORMITEN  ִליֹותַטבְ  )כל המינונים(נֹוְרמִיֵטן 

 NORMOPRESAN TABS ַטְבִליֹות נֹוְרמוְפֵרַסאן

 TABS (המינונים כל) NORPROLAC ַטְבִליֹות נֹוְרְּפרֹוָלק

 TABS (המינונים כל) NORTYLIN  ַטְבִליֹות )כל המינונים( נֹוְרִטיִלין

 TABS (המינונים כל) NORVASC ַטְבִליֹות )כל המינונים( נֹוְרַואְסק

 NOTENSYL SYRUP ִסירֹוּפ נֹוֵטְנִסיל

 NOTENSYL TABS ַטְבִליֹות נֹוֵטְנִסיל

 NOVITROPAN TABS ַטְבִליֹות נֹוִביְטרֹוָּפן

 NOVOFEM TABS ַטְבִליֹות נֹובּוֵפם

 NOVOLAX SYRUP ִסירֹוּפ נֹובֹוָלְקס

) NOVONORM ַטְבִליֹות )כל המינונים( נֹובֹונֹוְרם ל המינוניםכ ) TABS  

 NUROFEN TABS ַטְבִליֹות נּורֹוֵפן

 NUROFEN COLD & FLU TABS ַטְבִליֹות ַׁשַּפַעת& נּורֹוֵפן ִצינּון 

 NUROFEN FORTE TABS ַטְבִליֹות נּורֹוֵפן פֹוְרֶטה

 TABS (כל המינונים) NUROFEN QUICK ַטְבִליֹות )כל המינונים( נּורֹוֵפן ְקוִויק

 NUSSIDEX TABS ַטְבִליֹות סנּוִסיֵדְק 

  NYSTATIN READY MIX SOLUTION ְּתִמיָסה ִניְסָטִטין ֵרִדי ִמיְקס

 NYTOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ִניטֹול

 TABS (כל המינונים) OCSAAR ַטְבִליֹות )כל המינונים(אֹוְקַסאר 

 OCSAAR PLUS F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות אֹוְקַסאר ְּפלּוס

 OFLODEX CAPLETS ַקְּפִליֹות ְפלֹוֵדְקסאוֹ 

 OFLOXACIN TEVA TABS ַטְבִליֹות אֹוְפלֹוְקָסִצין ֶּטַבע

 ַטְבִליֹות ֵמִסיסּות ַּבֶּפה )כל המינונים(  ֶּטַבעODTאֹוַלְנַזִּפין 
OLANZAPINE ODT TEVA (כל המינונים) ORDISPERSIBLE 

TABS  

 TABS (כל המינונים) OLANZAPINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( אֹוַלְנַזִּפין ֶּטַבע

 OLBETAM CAPS  ְּכמּוסֹות אֹוְלֶּבָטם

 OMACOR CAPS ְּכמּוסֹות  אֹוָמקֹור

 CAPLETS (כל המינונים) OMEPRADEX  ַקְּפִליֹות )כל המינונים( אֹוֵמְּפַרֶדְקס

 OMEPRADEX - Z CAPLETS ַקְּפִליֹות Z - אֹוֵמְּפַרֶדְקס 
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 OMEPRAZOLE GM CAPS ְּכמּוסֹות GMְּפָרזֹול אֹומ

 OMNIC S.R CAPS ְּכמּוסֹות אֹוְמִניק

 OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS ְּכמּוסֹות אֹוְמִניק אֹוַקאס

  TABS (כל המינונים) ONGLYZA ַטְבִליֹות  )כל המינונים(אֹונְגִלייָזה 

 OPII SIMPLEX TINCTURA ִטיְנְקטּוָרה אֹוִפי ִסיְמְּפֵלְקס

 OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETS ַקְּפִליֹות & ִטיּפֹות & ַטְבִליֹות אוְּפַטְלִגין

 ORACORT PASTE ַּפְסָטה אֹוָרקֹוְרט

 ORACORT E PASTE ַּפְסָטה אֹוָרקֹוְרט ִא 

 ORALTEN TROCHE LOZENGES ָלְכַסְניֹות אֹוַרְלֵטן ְטרֹוכ

 ORAP FORTE TABS תַטְבִליוֹ  אֹוַראּפ פֹוְרֶטה

 HARD CAPS (כל המינונים) ORFADIN ְּכמּוסֹות ַקשֹות )כל המינונים( אֹוְרַפִדין

 ORTHO CYCLEN TABS ַטְבִליֹות אֹוְרטֹו ִסיְקֵלן

 S.R. TABS (כל המינונים) OSMO ADALAT ַטְבִליֹות ר.ס) כל המינונים(אֹוְסמֹו ָאַדָלט 

 OSPOLOT TABS ַטְבִליֹות אֹוְסּפֹולֹוט

 OXACATIN SYRUP ִסירֹוּפ אֹוקָסַקִטין

 OXOPURIN CAPLETS ַקְּפִליֹות אֹוְקסֹוּפּוִרין

 OXYBUTYNIN GM TABS ַטְבִליֹות .מ.'אֹוקִסיּבּוִטיִנין ג

 C.R. TABS (כל המינונים) OXYCONTIN ַטְבִליֹות )כל המינונים( אֹוְקִסיקֹוְנִטין

 PAMID TABS ַטְבִליֹות ָּפִמיד

 PANADOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ָּפַנדֹול

 PANCREASE E.C CAPS ְּכמּוסֹות ָּפְנְקֵרֲאז

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

  PARAMOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ָּפַראמֹול

 PARAMOL AF & SHIUL DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַקְּפִליֹות בַלְיָלה& ם ָּפַראמֹול ַאף ְוִשיעּול ְלִטיּפּול ַּביוֹ 

  PARAMOL AF DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַקְּפִליֹות בַלְיָלה& ָּפַראמֹול ַאף ְלִטיּפּול ַּביֹום 

 PARAMOL PLUS CAPLETS ַקְּפִליֹות ָּפַראמֹול ְּפלּוס

 PARAMOL PLUS CAPLETS ַקְּפִליֹות ָּפַראמֹול ְּפלּוס

 PARAMOL TARGET CAPLETS ַקְּפִליֹות ָּפַראמֹול ַטְרֶגט

 TABS (כל המינונים) PAROTIN ַטְבִליֹות )כל המינונים(ָּפרֹוִטין 

 TABS (כל המינונים) PARTANE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַּפְרַטאן

 PAXXET 20 , 30 TABS ַטְבִליֹות 30,  20ַפאְקֵסט 

 E.R TABS (כל המינונים) PENEDIL ַטְבִליֹות עם פעילות מושהית )כל המינונים( ֵּפֶנִדיל

 PEN-RAFA VK CAPLETS ַקְּפִליֹות ק- ָרַפא ִוי-ֵּפן

 PEN-RAFA VK FORTE POWDER FOR SYRUP & CAPLETS ַקְּפִליֹות& ִסירֹוּפ  ק פֹוְרֶטה- ָרַפא ִוי-ֵּפן

 S.R TABS & SACHETS (כל המינונים) PENTASA ָשִקיֹות& רּור ִאיִטי ַטְבִליֹות ְּבִשְח  ג" מ500ֵּפְנָטַסה 

 TABS (כל המינונים) PERCOCET ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵּפְרקֹוֵסט

 TABS (כל המינונים) PERDIX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵּפְרִדיְקס

 PERMIXON CAPS ְּכמּוסֹות ֵּפְרִמיְקסֹון

 TABS (כל המינונים) PERPHENAN ַטְבִליֹות )וניםכל המינ( ֵּפְרֵפַנאן
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 PERTUSSOL SYRUP ִסירֹוּפ ֵּפְרטּוסֹול

 TABS (כל המינונים) PHENOBARBITAL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְפנֹוָּבְרִּביַּטל

 PILKA DROPS ִטיּפֹות ִּפיְלָקה

 PK-MERZ TABS  ַטְבִליֹות ֶמְרץ-ִפֵק 

 PLAQUENIL SULFATE TABS ַטְבִליֹות אטְּפָלְקוּוִניל סּוְלּפַ 

 POINT F.C TABS ַטְבִליֹות ּפֹוִיְנט

 POSTINOR -1 TABS ַטְבִליֹות 1-פֹוְסִטינֹור

 CAPS (כל המינונים) PRADAXA ְּכמּוסֹות  ְּפַרַדְקָסה

 PRAMIN TABS ְּפַראִמין ַטְבִליֹות

) PRANDASE ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְּפַרְנַדאז ל המינוניםכ ) TABS 

  TABS (כל המינונים) PRAVALIP ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְּפַרַבִליפ

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

 TABS (כל המינונים) PREDNISONE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְּפֵרדִניזֹון

 TABS (כל המינונים) PRESSOLAT ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְּפֵרסֹוַלאט

 PREZISTA 300,400,600 TABS ַטְבִליֹות ְּפֵרִזיְסָטה

 PRIMOLUT-NOR TABS ַטְבִליֹות נּור-ְּפִרימֹולֹוט

 F.C. TABS (כל המינונים) PRIZMA  ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְּפִריְזָמה

 PRIZMA FORTE F.C. TABS  צּוּפֹותַטְבִליֹות ְמ  ְּפִריְזָמה פֹוְרֶטה

 PROCOR TABS  ַטְבִליֹות ְּפרֹוקֹור

 PRO-CURE TABS ַטְבִליֹות ְקיּור-ְּפרוֹ 

 CAPS (כל המינונים) PROFENID ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְּפרֹוֵפִניד

 TABS (כל המינונים) PROFEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְּפרֹוֵפְקס

 PROFITEN TABS ְבִליֹותטַ  ְּפרֹוִפיֵטן

 CAPS (כל המינונים) PROGRAF ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְּפרֹוְגָרף

 PROGYLUTON TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוִגילּוטֹון

  PROGYNOVA TABS ַטְבִליֹות ינּוָבה'ְּפרֹוגִ 

 TABS (כל המינונים) PROLOL ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְּפרֹולֹול

  PROMETHAZINE 0.1 % SYRUP ִסירֹוּפ 0.1 %ין ְּפרֹוֵמָּתזִ 

 PROMETHAZINE EXPECTORANTS SYRUP ִסירֹוּפ 0.1 %ֵאְסֵפְקטֹוָרְנט  ְּפרֹוֵמָּתִזין

 PROMNIX CAPS ְּכמּוסֹות ְּפרֹוְמִניְקס

 PRONESTIN LIQ נֹוֵזל ְּפרֹוֵנְסִטין

 PROPECIA TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוֶפְסָיה

 PROPYL-THIOCIL TABS ַטְבִליֹות יֹוִצילְּפרֹוִּפיל ְּת 

  PROTHIAZINE TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוִטיַאִזין

 PROTHIAZINE EXPECTORANT SYRUP ִסירֹוּפ ְּפרֹוִטיַאִזין ֵאְסֵפְקטֹוָרְנט

 PROTHIAZINE SYRUP ִסירֹוּפ ְּפרֹוִטיַאִזין

 PROTOCIDE TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוטֹוִציד

 TABS (כל המינונים) PROVERA ַטְבִליֹות )כל המינונים( הְּפרֹוֵבָר 

 PROVIGIL TABS ַטְבִליֹות יל'ְּפרֹוִויגִ 
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 PROVIRON TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוִוירֹון

 PROZAC CAPS ְּכמּוסֹות ְּפרֹוָזק

 PRYSOLINE TABS ַטְבִליֹות ְּפִריזֹוִלין

 PURI-NETHOL TABS ַטְבִליֹות ּפּוִריֵנטֹול

 TABS (כל המינונים) PYRIDOSTIGMINE ַטְבִליֹות )כל המינונים( יִרידֹוְסִטיְגִמיןּפִ 

 QLAIR F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ְקֵלִייר

 TABS (כל המינונים) QUETIAPINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(25 ְקֶווִטיַאִפין ֶּטַבע

 QUINIDINE SULFATE TABS  ַטְבִליֹות ִקיִניִדין סּוְלַּפט

 QUININE SULFATE  ַטְבִליֹות ִקיִנין סּוְלַּפט

 TABS & CAPLETS (המינונים כל) RAFASSAL ַקְּפִליֹות  & ַטְבִליֹות )כל המינונים(ָרַפאַסאל 

 RAFATHRICIN + BENZOCAINE LOZENGES ַטְבִליֹות לעיסות ֵּבְנזֹוָקִאין+ ָרַפאְּתִריִצין 

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

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

  CAPS (כל המינונים) RAMITENS ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ָרִמיֵטְנס

  TABS (המינונים כל) RAMITENS PLUS ַטְבִליֹות  ָרִמיֵטְנס ְּפלּוס

 RAPAMUNE COATED TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ָרַּפאְמיּון

 F.C TABS (כל המינונים) RASILEZ ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָראִסיֵלז

 RAZIN CAPS ְּכמּוסֹות ָרִזין

 REBETOL CAPS ְּכמּוסֹות ֵרֵּבטֹול

 RECITAL 20,40 TABS ַטְבִליֹות 40,20ֵרִסיָטל 

 REKAMIDE TABS ַטְבִליֹות ַרָקִמיד

 REKOD TABS ַטְבִליֹות ֵרקֹוד

 RELAXINE TABS ַטְבִליֹות ֵרָלְקִסין

  TABS (כל המינונים) RELERT ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריֵלְרט

 REMERON F.C TABS ַטְבִליֹות ֵרֶמרֹון

) REMINYL ַטְבִליֹות )כל המינונים(ֵרִמיִניל  המינוניםכל  ) TABS 

 P.R CAPS (כל המינונים) REMINYL PRC ְּכמּוסֹות )כל המינונים( PRCֵרִמיִניל

 F.C TABS (כל המינונים) REMOTIV ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִרמֹוִטיב

 TABS (כל המינונים) RENAGEL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ל'ִרנגֶ 

 RENVELA POWDER & TABS ַטְבִליֹות & ַאְבָקה  ֵרְנֶווָלה

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

  TABS (כל המינונים) REQUIP ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִרְקוִויפ

  F.C TABS (כל המינונים) RESOLOR ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים ( רזולור

 CAPS (כל המינונים) RETROVIR ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵרְטרֹוִביר

 REVATIO TABS ַטְבִליֹות ֵרָווְטיוֹ 

 REVLIMID CAPS  ְּכמּוסֹות ֶרְבִליִמיד

 TABS (כל המינונים) REVOLADE מצופות  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵרבֹוֵלייד

 CAPS (כל המינונים) REYATAZ ְּכמּוסֹות ֵרָייאַטאז

 RIBONE 35 TABS ַטְבִליֹות 35ֹון ִריּב
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 RIDAURA TABS ַטְבִליֹות ִריַדאּוָרה

 TABS (כל המינונים) RIDAZIN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריָדִזין 

 RILUTEK TABS ַטְבִליֹות ִרילֹוֵטק

 RIMACTAN CAPS ְּכמּוסֹות ִריָמְקַטן

  TEVA TABS (כל המינונים) RISEDRONATE  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע ִריזְדרֹוַנט

 TABS & ORAL SOLUTION (כל המינונים) RISPERDAL ְּתִמיָסה & ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריְסֵּפְרַדל

 TABS (כל המינונים) RISPERIDEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריְסֵּפִריֵדְקס

 TABS & ORAL SOLUTION (כל המינונים) RISPOND ְּתִמיָסה & ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריְספֹוְנד

 RITALIN S.R. TABS ַטְבִליֹות S.R ִריָטִלין

  M.R. CAPS (כל המינונים) RITALIN LA ְּכמּוסֹות בשחרור מּוְשֵהה )כל המינונים( LAִריָטִלין 

 RIVOTRIL DROPS ִטיּפֹות  ִריוֹוְטִריל

 TABS (כל המינונים) RIZALT ַטְבִליֹות )כל המינונים(ִריָזְלט 

 CAPS (כל המינונים) ROACCUTANE ְּכמּוסֹות  )כל המינונים(רֹוַאקּוָטן 

 TABS (כל המינונים) RODENAL ַטְבִליֹות )כל המינונים(רֹוֵדָנל 

 ROGASTI 20,40 TABS ַטְבִליֹות 40,20רֹוָגְסִטי 

 ROKACET CAPLETS ַקְּפִליֹות רֹוַקֵסט

 ROKACET PLUS CAPLETS ְּפִליֹותַק  רֹוַקֵסט ְּפלּוס

 TABS (כל המינונים) RONEXINE ַטְבִליֹות )כל המינונים( רֹוָנְקִסין

 TABS (כל המינונים) ROPINIROLE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע רֹוִּפיִנירֹול

) ROSUVASTATIN TEVA ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ֶּטַבע רֹוזּוַבְסַטִטין ינוניםכל המ ) TABS 

 ROVAMYCINE TABS ַטְבִליֹות רֹוָבאִמיִצין

  ROWACHOL CAPS & LIQUID נֹוֵזל & ְּכמּוסֹות רֹוָואכֹול

 ROWATINEX CAPS ְּכמּוסֹות רֹוָואִטיֵנְקס

 ROXO 150 SCORED TABS ַטְבִליֹות 150רֹוְקסֹו 

) RYTHMEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריְּתֵמְקס םכל המינוני ) TABS  

 CAPS (כל המינונים) RYTHMICAL ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ִריְטִמיָקל

 SABRILAN TABS ַטְבִליֹות ַסְּבִריָלן

 SALAGEN TABS ַטְבִליֹות ָסַלֵגן

 SALAZOPYRIN TABS ַטְבִליֹות ָסַלאזֹוִּפיִרין

 SALAZOPYRIN EN TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות .ֵאנ.ָסַלאזֹוִּפיִרין ִאי

 SOFT GELATINE CAPS (המינונים כל) SANDIMMUN NEORAL ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ָסנְדִאימּון ֵניאֹוָרל 

 SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY הֵּפה ְלָחָלל ַּתְרִסיס ַסִטיֶבְקס

 SEASONIQUE TABS ַטְבִליֹות ִסיזֹוִניק

 SEBIVO F.C TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֵסִּביבוֹ 

 SEDURAL TABS ַטְבִליֹות ֵסדּוָרל

 SELEGILINE TABS ַטְבִליֹות יִלין'ֶסֵלגְ 

 SENSAMOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ֵסְנָסמֹול

 F.C TABS (כל המינונים) SERDOLECT ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵסְרדֹוֶלְקט

 F.C TABS (כל המינונים) SERENADA  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶסֶרָנָדה



21     SEROQUEL-SUBUTEX 

 TABS (כל המינונים) SEROQUEL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵסרֹוקּוֵאל

 P.R TABS (המינונים כל) SEROQUEL XR ַטְבִליֹות )כל המינונים (XRֵסרֹוקּוֵאל 

 SEROXAT TABS ַטְבִליֹות ֵסרֹוְקָסט

 TABS (כל המינונים) SERTRALINE TEVA ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ֵסְרטָרִלין ֶּטַבע

 SETRON TABS ַטְבִליֹות ֶסְטרֹון

 SHELLY TABS ַטְבִליֹות ֶשִלי

 SHILSHUL X TABS ַטְבִליֹות Xִשְלשּול 

 TABS (המינונים כל) SIFROL ER ַטְבִליֹות )כל המינונים( ERִסיְפרֹול 

 TABS (כל המינונים) SIMVACOR ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִסיְמָבקֹור

 SINEMET CR TABS ַטְבִליֹות CRִסיַנֶמט 

 SINGULAIR 10MG TABS ַטְבִליֹות ג" מ10ִסיְנגּוֵלייר 

 SINTROM TABS ַטְבִליֹות ִסיְנטרֹום

 SINUFED SYRUP ִסירֹוּפ ִסינּוֵפד

 SINUFED TABS ַטְבִליֹות ִסינּוֵפד

 SLEEP AID TABS ַטְבִליֹות ְסִליּפ ֵאיד

 SLIDER TABS ְמצּוּפֹות ְבִליֹותטַ  ְסַלִייֶדר

 SLOW - K S.R. TABS ַטְבִליֹות ֵק - ְסלוֹ 

 S.R CAPS (כל המינונים) SLOW DERALIN ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְסלֹואֹו ֵדָרִלין

 SODIUM BICARBONATE 500 mg TABS ַטְבִליֹות סֹוְדיּום ִּביָקְרּבֹונט

 TABS (כל המינונים) SOLIAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( סֹוִליַאן

  SOLIFENACIN TEVA 10 MG TABS ַטְבִליֹות ג" מ10 סֹוִליְפַנאִצין ֶּטַבע

 SOLIFENACIN TEVA 5 MG TABS ַטְבִליֹות ג" מ5 סֹוִליְפַנאִצין ֶּטַבע

 SOLVEX SOLUTION & TABS ַטְבִליֹות & ְּתִמיָסה סֹוְלֵבְקס

 TABS (כל המינונים) SORBON  יֹותַטְבלִ  )כל המינונים( סֹוְרּבֹון

 TABS (כל המינונים) SOTALOL GM ַטְבִליֹות )כל המינונים (GMסֹוָטלֹול 

 SPASMALGIN TABS ַטְבִליֹות ְסַּפְסָמְלִגין

 TABS (כל המינונים) SPASMEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְסָּפְזֶמְקס

 SPASMOMEN TABS ַטְבִליֹות ְסָּפְזמֹוֵמן

 TABS (כל המינונים) SPIRONOLACTONE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(ירֹונֹוַלְקטֹון ֶּטַבע ְסּפִ 

 SPORANOX CAPS ְּכמּוסֹות ְסּפֹוַרנֹוְקס

 F.C TABS (כל המינונים) SPRYCEL ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְסִּפיִרייֶסל

 STATOR 5,20,40 TABS ַטְבִליֹות  40,20,5 ְסַטטֹור

 STEROCORT TABS ַטְבִליֹות ְסֶטרֹוקֹוְרט

 STILNOX TABS ַטְבִליֹות ְסִטיְלנֹוְקס

 CAPS (כל המינונים) STOCRIN ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְסטֹוְקִרין

 STOPIT CAPS ְּכמּוסֹות ְסטֹוִּפיט

 STRIBILD F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות סְטִריִּביְלד

  STUNARONE TABS ְבִליֹותטַ  ְסטּוָנרֹון

 TABS (כל המינונים) SUBUTEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( סּוּבּוֵטְקס
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 SUCRIN TABS ַטְבִליֹות סּוְכִרין

 CAPLETS (כל המינונים) SUMATRIDEX ַקְּפִליֹות )כל המינונים( סּוָמְטִריֵדְקס

 TABS (כל המינונים) SUMATRIPTAN TEVA ַטְבִליֹות ֶּטַבע סּוָמאְטִריְּפַטאן

 SWISS RELIEF DUAL RELEASE CAPS ְּכמּוסֹות  ְסוּויס ֶרליף ֶרליף דּוַאל ִריִליז

  SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR SYRUP ִסירֹוּפ ִסיְמפֹוָקל ּבַטַעם ְדַבש וִלימֹון

 TABS (כל המינונים) SYNTHROID ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִסיְנְטרֹוִאיד

 CAPS (המינונים כל) TACROCEL ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ַטְקרֹוֶסל

 TABS (כל המינונים) TAMBOCOR ַטְבִליֹות ָטְמּבֹוקֹור

 CAPS (כל המינונים) TAMIFLU  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ָטִמיְפלּו

 TABS (כל המינונים) TAMOFEN ַטְבִליֹות ָטמֹוֶפן

 TAMOXI 10 & 20 TABS יֹותַטְבלִ  20 & 10ָטמֹוְקִסי 

 TABS (כל המינונים) TAMOXIFEN TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(ָטמֹוְקִסיֵפן ֶּטַבע 

 TABS (כל המינונים) TARCEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַּטְרֵסַבה ַטְבִליֹות

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

 F.C TABS (כל המינונים) TARIM ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות )כל המינונים(ַּתִרים 

 TARIVID TABS ַטְבִליֹות ָטִריִויד

 TARODENT MOUTHWASH ְשִטיַפת ֵּפה ָּתרֹוֵדְנט

 CAPS (המינונים כל) TASIGNA ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ָטִסיְגָנה

 TAVANIC TABS  ַטְבִליֹות ָטאַבִניק

  TECFIDERA CAPS ְּכמּוסֹות  ָרהַטְקִפידֵ 

  TEEJEL GEL ל'גֶ  ל'ִטיגֶ 

 TEGRETOL 200 TABS ַטְבִליֹות 200ֵטְגֵרטֹול 

 CR DIVITABS (המינונים כל) TEGRETOL CR ַטְבִליֹות )כל המינונים (CRֵטְגֵרטֹול

 F.C. TABS (כל המינונים) TELFAST ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטלָפְסט

 CAPS (כל המינונים) TEMO ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵטמוֹ 

 CAPS (כל המינונים) TEMODAL ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵטמֹוָדאל

  F.C. TABS (כל המינונים) TENOFOVIR TEVA ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵטֹנופֹוִביר ֶּטַבע

 TABS (כל המינונים) TERAZOSIN TEVA ְבִליֹות טַ  )כל המינונים( ֵטָרזֹוִסין ֶּטַבע

 TERBINAFINE TEVA CAPLETS ַקְּפִליֹות ֵטְרִּביָנאִפין ֶּטַבע

 TERBULIN SYRUP ִסירֹוּפ ֵטְרּבּוִלין

 TABS (כל המינונים) TERIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵטִריל

) TERIL CR ַטְבִליֹות )כל המינונים (CRֵטִריל  יםכל המינונ ) TABS  

 TEVAPIRIN E.C. TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ֶּטַבעִּפיִרין

 THALIDOMIDE PHARMION HARD CAPS ְּכמּוסֹות ָּתִלידֹוִמיד ַפאְרִמיֹון

 S.R. CAPS (כל המינונים) THEOTARD ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵּתאֹוָטְרד

 S.R. TABS (כל המינונים) THEOTRIM  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵּתיאֹוְתִרים

  TIMONIL 300, 600 RETARD S.R. DIVITABS ַטְבִליֹות 600 , 300ֵריָטְרד  ִטימֹוִניל

 TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS  ִטיּפֹות 3-ִטיפִטיּפֹות ֵפִריֵּפל

 TIPTIPOT VITAMIN D DROPS  ִטיּפֹות ִטיפִטיּפֹות ִויָטִמין ִדי
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 TOCARE SYRUP ִסירֹוּפ טֹוֵקאר

 TOFRANIL TABS ַטְבִליֹות טֹוְפָרִניל

  CAPS (כל המינונים) TOCTINO ְּכמּוסֹות )כל המינונים( טֹוְקִטינוֹ  

 CAPS (כל המינונים) TOLTERODINE E.R. TEVA ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ֶּטַבע E.Rטֹוְלְטרֹוִדין 

 TONIGHT TABS ַטְבִליֹות טּוָנִייט

 TABS (כל המינונים) TOPAMAX ַטְבִליֹות  )ל המינוניםכ( טֹוָּפַמְקס

 TOPAMAX SPRINKLE CAPS ְּכמּוסֹות טֹוָּפַמְקס ְסּפִריְנֵקל

 TABS (כל המינונים) TOPIRAMATE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( טֹוִּפיָראַמט ֶּטַבע

 TABS (כל המינונים) TOPITRIM ַטְבִליֹות )כל המינונים( טֹוִּפיְתִרים

 TABS (כל המינונים) TORID ַטְבִליֹות )כל המינונים( ּתֹוִריד

 P.R TABS (כל המינונים) TOVIAZ ַטְבִליֹות טֹוִביַאז

 F.C TABS (כל המינונים) TRACLEER ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְטַרְקִליר

 TRAMADEX DROPS ִטיּפֹות ְטָרַמֵדְקס

 TRAMAL CAPS ְּכמּוסֹות ְטָרַמל

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

 TABS (כל המינונים) TRANDATE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְטַרְנֵדִייט

 CAPS (כל המינונים) TRANXAL ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ְטַרְנְקָסל 

 TRAVAMIN TABS ַטְבִליֹות ְטָרַבאִמין

 TABS (כל המינונים) TRAZODIL ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְטָרזֹוִדיל

 TREDAPTIVE M.R TABS ַטְבִליֹות ְּטֶרָדאְּפִטיב

 TRENTAL 400 S.R. TABS ַטְבִליֹות 400ְטֵרְנָטל 

 SCORED TABS (כל המינונים) TREXAPIN ַטְבִליֹות )כל המינונים(ְטֵרְקַסִּפין 

 TRIBEMIN TABS ְבִליֹותטַ  ְטִריָּבִמין

 CAPS (כל המינונים) TRICAN ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ְטִריַקאן

 TRICARDIA TABS ַטְבִליֹות ְטִריַקְרְדָיה

 TRICLONAM SYRUP ִסירֹוּפ ְטִריְּכלֹוָנם

 F.C. TABS (כל המינונים) TRILEPTIN ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְטִריְלּפִטין

  TRISEQUENS TABS ַטְבִליֹות ְטִריֵסְקאֹוְנס

 TABS (כל המינונים) TRITACE  ַטְבִליֹות )כל המינונים(ְטִריֵטִייס 

 TABS (כל המינונים) TRITACE COMP ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְטִריֵטִייס קֹוְמּפ

 TRIVITAMIN TABS ַטְבִליֹות ְטִריָוִמין

 TRIZIVIR F.C TABS ּוּפֹותְמצ ַטְבִליֹות ְטִריִזיִויר

 F.C TABS (כל המינונים) TROBALT ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְּטרֹוָּבְלט

 TRUVADA F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ְטרּוָבַדה

 TUSSOPHEDRINE NF SYRUP ִסירֹוּפ NFטּוסּוֵפְדִרין 

 TYKERB F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִטייֵקְרּב

 UFT CAPS ְּכמּוסֹות יּו ִטי ֵאפ

 ULSANIC TABS ַטְבִליֹות אּוְלָסִניק

 URAMOX TABS ַטְבִליֹות אּוָרמֹוְקס



URIKAL-VOLTAREN     24 

 URIKAL SACHETS ַׂשִקיֹות אּוִריָקל

 URSOFALK CAPS ְּכמּוסֹות אּוְרסֹוַפאְלק

 URSOFALK 500 F.C TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות 500אּוְרסֹוַפאְלק 

 TABS (כל המינונים) URSOLIT  ַטְבִליֹות )כל המינונים(סֹוִליט אּוְר 

 SOFT GELATIN CAPS (כל המינונים) UTROGESTAN ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( אּוְטרֹוֶגְסָטן

 UVAMIN CAPS ְּכמּוסֹות אּוָבִמין

 VABEN TABS ַטְבִליֹות ָואֵּבן

 VALCYTE TABS ַטְבִליֹות ָואְלִציט

 VALETON DROPS ִטיּפֹות  ןָואֵלטוֹ 

 VALOVIR TABS  ַטְבִליֹות ָולֹוִויר

 VALPORAL SYRUP ִסירֹוּפ ָוְלּפֹוָרל

 VALTREX F.C TABS ַטְבִליֹות ָוְלטֵרְקס

 TABS (כל המינונים) VASODIP ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָווזֹוִדיּפ

 TABS (המינונים כל) VASODIP COMBO ַטְבִליֹות )כל המינונים(קֹוְמּבֹו  ָווזֹוִדיּפ

  F.C TABS (כל המינונים) VECTOR ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵוְקטֹור

  TABS (כל המינונים) VECTOR PLUS ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְּפלּוס ֵוְקטֹור

 VENLA TABS ַטְבִליֹות ֵווְנָלה

 TABS (כל המינונים) VENLAFAXINE TEVA ְבִליֹותטַ  )כל המינונים( ֶּטַבע ֵוְנַלַפאְקִסין

 E.R CAPS (כל המינונים) VENLAFAXINE XR TEVA  ְמֻמָּׁש ְּכמּוסֹות שְחרּור )כל המינונים(  ֶּטַבעXRֵוְנַלַפאְקִסין 

 VENORUTON CAPS ְּכמּוסֹות ֵונּורּוטֹון

 VENORUTON TABS ַטְבִליֹות ֵונֹורּוטֹון פֹוְרֶטה

 VENTOLIN SYRUP & TABS ַטְבִליֹות& ִסירֹוּפ  ִליןֵוְנטוֹ 

 VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS ַקְּפִליֹות SR 240ֵוָרְּפֵרס 

 VERMOX TABS ַטְבִליֹות ֵוְרמֹוְקס

 VESANOID CAPS ְּכמּוסֹות ֵוָסנֹוִאיד

 F.C TABS (כל המינונים) VESICARE ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָוִסיֵקר

 VFEND F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִויֵפְנד

 VICTRELIS CAPS  ְּכמּוסֹות ִויְקטֵרִליס

 TABS (כל המינונים) VIEPAX ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ִויָּפאְקס

 VIEPAX XR 75 mg, 150 mg CAPLETS ַקְּפִליֹות XRִויָּפאְקס 

 VIRAMUNE TABS ַטְבִליֹות ִויָרְמיּון

 VIREAD F.C. TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִויִריד

 VISABELLE TABS  ַטְבִליֹות ִויַזאֶּבל

 VITAMIDYNE D 200IU DROPS ִטיּפֹות ל" יחב200 ִויָטִמיִדין

 VITAMIDYNE D 400IU DROPS ִטיּפֹות ל" יחב400 ִויָטִמיִדין

 VITAMIN D3 DROPS ִטיּפֹות D3ִויָטִמין 

 F.C TABS (כל המינונים) VOLIBRIS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים (וֹוִליְּבִריס

 VOLTAREN ACTI-GO TABS ַטְבִליֹות גוֹ - וֹוְלָטֵרן ַאְקִטי

 VOLTAREN S.R. 100 TABS ַטְבִליֹות SR וֹוְלָטֵרן
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 VOTRIENT F.C TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות וֹוְטִריֱאְנט

 TABS (כל המינונים) WELLBUTRIN XR ַטְבִליֹות )ינוניםכל המ( XRוֹוְלּבּוְטִרין

  CAPS (כל המינונים) XALKORI  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְקַסאְלקֹוִרי

 TABS (כל המינונים) XANAGIS ַטְבִליֹות ְקָסַנאִגיס

 E.R. TABS (כל המינונים) .XANAX X.R ַטְבִליֹות XR ְקָסַנאְקס

 F.C TABS (כל המינונים) XARELTO  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )יםכל המינונ( ְקַסְרֶלטוֹ 

 XATRAL 2.5 MG TABS ַטְבִליֹות ג" מ2.5ְקָסְטָרל 

 XATRAL SR 5 mg , 10 mg F.C. TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות SR ְקָסְטָרל

 F.C. TABS (כל המינונים) XEFO ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְקֵספוֹ 

 XELODA TABS ַטְבִליֹות ֹוָדהְקֵסל

 XENAZINE 25 TABS ַטְבִליֹות 25ְקָסַנִזין 

 XENICAL CAPS ְּכמּוסֹות ְקֵסִניָקל

 YAEL TABS ַטְבִליֹות ָיֵעל

 YASMIN TABS ַטְבִליֹות ָיְסִמין

 YAZ F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ָיַאז

 CAPS (כל המינונים) YENTREVE ְּכמּוסֹות )כל המינונים(ִייְנטִריב 

 ZALDIAR TABS ַטְבִליֹות ָזאְלִדיַאר

 TABS (כל המינונים) ZAPPA ַטְבִליֹות )כל המינונים( זאפה

 ZARIDEX 150, 300 TABS ַקְּפִליֹות & ַטְבִליֹות 300 , 150ָזִריֵדְקס 

 ZAROXOLYN TABS ַטְבִליֹות ַזרֹוְקסֹוִלין

 ZAVESCA CAPS ְּכמּוסֹות ַזֵבְסָקה

 ZEFFIX TABS ַטְבִליֹות ֵזִפיְקס

  ZELBORAF TAB ַטְבִליֹות ֵזְלּבֹוַראפ

 SOFT CAPS (המינונים כל) ZEMPLAR ְּכמּוסֹות ַרּכֹות  )כל המינונים(ֵזָמְּפָלר 

 ZEROCHOL TABS ַטְבִליֹות ֵזרֹוכֹול

 ZETO 250 COATED TABS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  250ֵזטֹו 

 ZIAGEN TABS ְבִליֹותטַ  ִזיַאֵגן

 ZINCOL TABS ַטְבִליֹות ִזיְנּכֹול

 TABS (כל המינונים) ZINNAT ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִזיָנט

 ZODORM TABS ַטְבִליֹות זֹודֹוְרם

 TABS (כל המינונים) ZOFRAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( זֹוְפָרן ַטְבִליֹות

 ZOMIG TABS ַטְבִליֹות זֹוִמיג

 CAPS (כל המינונים) ZOTON ְּכמּוסֹות )כל המינונים( טֹוןזוֹ 

 ZOVIRAX DISPERSIBLE TABS ַטְבִליֹות ֵמִסיסֹות  זֹוִביָרְקס

 TABS (כל המינונים) ZOVIRAX ַטְבִליֹות )כל המינונים( זֹוִביָרְקס

 ZYBAN S.R. TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִזיָּבן

 ZYLLERGY CAPLETS ַקְּפִליֹות י'ִזיֵלְרגִ 

 COATED TABS (כל המינונים) ZYPREXA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִזיְּפֵרְקָסה

 ZYTIGA TABS ַטְבִליֹות ַזִייִּטיָגה

 ZYVOXID F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִזיבֹוְקִסיד
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 ב"רשימת התרופות מסודרות לפי א
 EUCARBON TABS ַטְבִליֹות ְאאּוַקְרּבֹון

 AVODART SOFT CAPS ְּכמּוסֹות ַרּכֹות  ַדְרטָאבוֹ 

  AVAZINC TABS ַטְבִליֹות ָאָבִזיִניק

 EVIANA TABS ַטְבִליֹות ְאִביָאַנה

 CAPS & TABS (כל המינונים) EVITOL ַטְבִליֹות & ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֱאִביטֹול

 ABITREN 100 S.R TABS ַטְבִליֹות .ר. ס100 ַאִּביְטֶרן

 TABS (המינונים כל) ABILIFY ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאִּביִליפִיי

 AVILAC SYRUP ִסירֹוּפ ָאִביָלק

  TABS (כל המינונים) EBIXA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאִּביְקָסה

 TABS (כל המינונים) AVANDIA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאָבְנְדָיה

 TABS (כל המינונים) AVANDAMET ְבִליֹותטַ  )כל המינונים( ֲאָבְנַדֶמט

 ABROL TABS ַטְבִליֹות ַאְּברֹול

 ABROLET SYRUP ִסירֹוּפ ַאְּברֹוֶלט

 AGIOLAX GRANULES ְגַרנּולֹות ַאְגיֹוָלְקס

 AGIOCUR GRANULES ְגַרנּולֹות  ַאְגיֹוקּור

 AGRYLIN CAPS ְּכמּוסֹות )כל המינונים (ַאְגִרִלין

 AGGRENOX CAPS ְּכמּוסֹות  ַאְגֶרנֹוְקס

 ADOLAN LIQ נֹוֵזל ָאדֹוָלן

 EDURANT TABS ַטְבִליֹות ֱאדּוַרְנּט

 C.R CAPS (כל המינונים) ADIZEM CD ְּכמּוסֹות )כל המינונים( CD ָאִדיֵזם

 ADEX CAPLETS ַקְּפִליֹות ָאֶדְקס

 ADEX FORTE CAPLETS ַקְּפִליֹות  פֹוְרֶטהָאֶדְקס

 EDRONAX TABS ַטְבִליֹות ְקסֱאְדרֹונַ 

 AHISTON TABS ַטְבִליֹות ָאִהיְסטֹון

  AUBAGIO TAB ַטְבִליֹות אֹוּבְגיוֹ 

 UVAMIN CAPS ְּכמּוסֹות אּוָבִמין

 TABS (כל המינונים) AUGMENTIN ַטְבִליֹות )כל המינונים (אֹוְגֶמְנִטין

 AUGMENTIN BID 875MG TABS ַטְבִליֹות 875 אֹוְגֶמְנִטין

 EVISTA TABS ַטְבִליֹות ֱאְוִויְסָטה

 EVIPLERA F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ֵאוִויּפֵלָרה

 SOFT GELATIN CAPS (כל המינונים) UTROGESTAN ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( אּוְטרֹוֶגְסָטן

 OLBETAM CAPS  ְּכמּוסֹות אֹוְלֶּבָטם

 ORDISPERSIBLE (כל המינונים) OLANZAPINE ODT TEVA ַטְבִליֹות ֵמִסיסּות ַּבֶּפה )ניםכל המינו(  ֶּטַבעODT אֹוַלְנַזִּפין
TABS  

 TABS (כל המינונים) OLANZAPINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעאֹוַלְנַזִּפין

 ULSANIC TABS ַטְבִליֹות אּוְלָסִניק

 OMNIC S.R CAPS ְּכמּוסֹות אֹוְמִניק
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 OMNIC OCAS P.R FILM-COATED TABS ְּכמּוסֹות אֹוַקאס אֹוְמִניק

 CAPLETS (כל המינונים) OMEPRADEX  ַקְּפִליֹות )כל המינונים( אֹוֵמְּפַרֶדְקס

 OMEPRADEX - Z CAPLETS ַקְּפִליֹות Z -  אֹוֵמְּפַרֶדְקס

 OMEPRAZOLE GM CAPS ְּכמּוסֹות GM אֹומְּפָרזֹול

 OMACOR CAPS ְּכמּוסֹות  אֹוָמקֹור

  TABS (כל המינונים) ONGLYZA ַטְבִליֹות  )כל המינונים (אֹונְגִלייָזה

 S.R. TABS (כל המינונים) OSMO ADALAT ַטְבִליֹות ר.ס) כל המינונים( ָאַדָלט אֹוְסמוֹ 

 OSPOLOT TABS ַטְבִליֹות אֹוְסּפֹולֹוט

 OPTALGIN TABS & DROPS & CAPLETS ַקְּפִליֹות & ִטיּפֹות & ַטְבִליֹות אוְּפַטְלִגין

 OPII SIMPLEX TINCTURA ִטיְנְקטּוָרה  ִסיְמְּפֵלְקסאֹוִפי

 OFLODEX CAPLETS ַקְּפִליֹות אֹוְפלֹוֵדְקס

 OFLOXACIN TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעאֹוְפלֹוְקָסִצין

 TABS (כל המינונים) OCSAAR ַטְבִליֹות )כל המינונים (אֹוְקַסאר

 OCSAAR PLUS F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות  ְּפלּוסאֹוְקַסאר

 OXOPURIN CAPLETS ַקְּפִליֹות אֹוְקסֹוּפּוִרין

 OXYBUTYNIN GM TABS ַטְבִליֹות .מ.' גאֹוקִסיּבּוִטיִנין

 C.R. TABS (כל המינונים) OXYCONTIN ַטְבִליֹות )כל המינונים( אֹוְקִסיקֹוְנִטין

 OXACATIN SYRUP ִסירֹוּפ אֹוקָסַקִטין

 ORAP FORTE TABS ַטְבִליֹות  פֹוְרֶטהאֹוַראּפ

 ORTHO CYCLEN TABS ַטְבִליֹות  ִסיְקֵלןאֹוְרטוֹ 

 URIKAL SACHETS ַׂשִקיֹות אּוִריָקל

 ORALTEN TROCHE LOZENGES ָלְכַסְניֹות  ְטרֹוכאֹוַרְלֵטן

 URAMOX TABS ַטְבִליֹות אּוָרמֹוְקס

 TABS (כל המינונים) URSOLIT  ַטְבִליֹות )המינוניםכל  (אּוְרסֹוִליט

 URSOFALK CAPS ְּכמּוסֹות אּוְרסֹוַפאְלק

 URSOFALK 500 F.C TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות 500 אּוְרסֹוַפאְלק

 HARD CAPS (כל המינונים) ORFADIN ְּכמּוסֹות ַקשֹות )כל המינונים( אֹוְרַפִדין

 ORACORT PASTE ַּפְסָטה אֹוָרקֹוְרט

 ORACORT E PASTE ַּפְסָטה  ִא אֹוָרקֹוְרט

 AZOPI TABS ַטְבִליֹות ָאזֹוִּפי

 EZETROL TABS ַטְבִליֹות ֱאֵזְטרֹול

 AZENIL CAPS  ְּכמּוסֹות ָאֶזִניל

 TABS (כל המינונים) ATACAND ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאָטאַקְנד

 ATACAND PLUS TABS ַטְבִליֹות  ְּפלּוסָאָטאַקְנד

 ETODOLAC TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעֱאטֹודֹוַלק

 E.R TABS (כל המינונים) ETODOLAC ER TEVA ַטְבִליֹות  )ִשיְחרּור מּוְשֵהה( ER ֶּטַבע ֱאטֹודֹוַלק

 F.C.TABS (כל המינונים) ATORVASTATIN TEVA  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעָאטֹוְרָבְסַטאִטין

 ATRIPLA TABS ַטְבִליֹות ַאְטִריְּפָלה

 CAPLETS (כל המינונים) IBUFEN ַקְּפִליֹות  )כל המינונים( ִאיּבּוֵפן
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  IBUPROFEN 200 mg CAPLETS ַקְּפִליֹות ג" מ200 ִאיּבּוְפרֹוֶפן

 IBUPROFEN FORTE CAPLETS ַקְּפִליֹות  פֹוְרֶטהִאיּבּוְפרֹוֶפן

 ISONIAZID TABS ַטְבִליֹות ִאיזֹוִניַאִזיד

  ISOKET SPRAY METERED DOSE SPRAY ַּתְרִסיס ָמדּוד ִאיזֹוֵקט

 EASYLAX TABS ַטְבִליֹות ִאיִזיַלְקס

  ITRANOL CAPS ְּכמּוסֹות ִאיְטָרנֹול

 ISENTRESS F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִאייסְנטֵרס

 IMBRUVICA CAPS ְּכמּוסֹות ִאימְּברּוִביָקה

 IMODIUM CAPS ְּכמּוסֹות ִאימֹוְדיּום

 F.C TABS (כל המינונים) IMURAN ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאימּוַראן

 TABS (כל המינונים) IMITREX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאיִמיְטֵרְקס

 CAPS (כל המינונים) EMEND  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ִאיֵמְנד

 IMNOVID CAPS ְּכמּוסֹות  ִבידִאיְמנוֹ 

  INVIRASE CAPS & TABS ַטְבִליֹות& ְּכמּוסֹות  ִאיְנִביַראז

 INDOVIS CAPS  ְּכמּוסֹותִאיְנדֹוִביס

  INDOMED CAPS ְּכמּוסֹות ִאינדֹוֵמד

  F.C TABS (כל המינונים) INOVELON ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאינֹוֵבלֹון

 E.R TABS (כל המינונים) INVEGA ַטְבִליֹות )כל המינונים( וָגהִאיְנוֵ 

 TABS (המינונים כל) INTELENCE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאיְנֶטֶלְנס

 TABS (כל המינונים) INLYTA  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאיְנַלִייטה

 INCIVO TABS ַטְבִליֹות ִאיְנִסיבוֹ 

 F.C TABS (כל המינונים) INSPRA ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )םכל המינוני( ִאיְנסְּפָרה

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

IKAPRESS S.R (כל המינונים) TABS 

 TABS (כל המינונים) IKACOR ַטְבִליֹות )כל המינונים (ִאיַקאקֹור

 IKACLOMIN TABS ַטְבִליֹות ִאיַקאְקלֹוִמין

 CAPS (כל המינונים) IXEL ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ִאיְקֵסל

 IRESSA TABS ַטְבִליֹות ִאיֱרָסה

  ELLA TABS ַטְבִליֹות ֱאַלא

 ALDOLOR CAPLETS & TABS ַטְבִליֹות  & ַקְּפִליֹות ַאְלדֹולֹור

 ALDOMIN TABS ַטְבִליֹות  ַאְלדֹוִמין

 ALDACTONE TABS ַטְבִליֹות ַאְלָדְקטֹון

 TABS (כל המינונים) ALLORIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאלֹוִריל

 TABS (כל המינונים) ELATROL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאַלְטרֹול

 ELATROLET TABS ַטְבִליֹות ֱאַלְטרֹוֶלט

 TABS (כל המינונים) ELTROXIN  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאְלְטרֹוְקִסין

 F.C TABS (כל המינונים) ELIQUIS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( וּויזֵאִליְק 

 ALENDROVENIR TABS ַטְבִליֹות ַאְלְנְדרֹוֵבִניר

 TABS (כל המינונים) ALENDRONATE - TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע-ַאְלְנְדרֹוָנט
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 ALFUZOSIN ER TEVA E.R TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעER ַאְלפּוזֹוִסין

  ALFU-KAL XL TABS ַטְבִליֹות XL ַקל- ַאְלפּו

  TABS (כל המינונים) ALPROX ַטְבִליֹות  )כל המינונים (ַאְלּפרֹוְקס

 TABS (כל המינונים) ALPRALID ַטְבִליֹות  )כל המינונים (ַאְלְּפַרִליד

 ALKASOLVE E.C TABS ַטְבִליֹות  ַאְלַקסֹוְלב

 ALKERAN TABS ְבִליֹותטַ  ַאְלֵקַראן

 ALLERGYX TABS ַטְבִליֹות xי'ַאְלְרגִ 

 ALLERGY-CARE TABS ַטְבִליֹות ֵקאר-י'ַאְלְרגִ 

 TABS (כל המינונים) M.I.R  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאר. ַאי  . ֵאם

  TABS (כל המינונים) AMBIEN CR  ַטְבִליֹות )כל המינונים( אר. סיאמביאן

 AMOXI CAPS ְּכמּוסֹות  ָאמֹוְקִסי

 AMOXICLAV-TEVA 875 TABS ַטְבִליֹות ֶּטַבע-ָאמֹוְקִסיְקַלב

 EMETICS CAPS  ְּכמּוסֹות ֱאִמִטיְקס

 AMIODACORE TABS ַטְבִליֹות ָאִמיֹוַדקֹור

 EMILIY TABS ַטְבִליֹות ֱאִמיִלי

  TABS (כל המינונים) AMLOW ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאְמלוֹ 

  TABS (כל המינונים) AMLODIPINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעְמלֹוִדיִּפיןַא

 TABS (כל המינונים) AMLODIPINE PHARMASWISS ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ַפאְרָמהְסוּויסַאְמלֹוִדיִּפין

 TABS (כל המינונים) AMARYL ַטְבִליֹות  )כל המינונים (ָאָמִריל

 AMRIXAL 30 CAPS ְּכמּוסֹות 30 לַאְמִריְקסֵ 

 ANADENT GEL ל 'גֶ  ָאָּנאֵדְנט

 ANAFRANIL TABS ַטְבִליֹות ָאָּנאְפַרִניל

 ANAFRANIL SR TABS ַטְבִליֹות .ר. סָאָּנאְפַרִניל

 ANGELIQ F.C TABS ְמצּוּפֹות  ְּכמּוסֹות ליק'ַאְנגֶ 

 ANAGRID 0.5 CAPS ְּכמּוסֹות 0.5 ָאָּנְגִריד

 TABS (כל המינונים) ANDROCUR ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְנְדרֹוקּורַא

 ANDROXON TESTOCAPS ְּכמּוסֹות ַאְנְדרֹוְקסֹון

 ENTUMIN TABS ַטְבִליֹות ֱאְנטֹוִמין

 TABS (כל המינונים) ENALADEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( אַנַלֵדְקס

 TABS (כל המינונים) ENALAPRIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאָנַלְּפִריל

 ANASTROZOLE INOVAMED F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות  ִאינֹוָבֶמדָאָנְסְּטרֹוזֹול

 ANASTROZOLE TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעָאָנְסְּטרֹוזֹול

 ANASTROL TABS ַטְבִליֹות ָאָנְסְּטרֹול

 ENCYPALMED DRAGEES ה'ְדַרגֶ  ֱאְנִציַּפְלֵמד

 ANACRODYNE TABS ַטְבִליֹות ָנְקרֹוִדיןָא

 TABS (כל המינונים) ASACOL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאָסאקֹול

 F.C. TABS (כל המינונים) ESTO ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ֱאְסטוֹ 

 ESTELLE-35 TABS ַטְבִליֹות 35 ֱאְסֶטל

 TABS (כל המינונים) ESTROFEM ַטְבִליֹות) כל המינונים( ֱאְסְטרֹוֵפם
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 ESTRACYT CAPS ְּכמּוסֹות ֱאסְטַרִציט

 TABS (כל המינונים) ASSIVAL ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ַאִסיַול

 F.C TABS (כל המינונים) ASENTA ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאֶסְנָטה

 ASPIRIN 500 TABS ַטְבִליֹות 500 ַאְסִּפיִרין

 ASPIRIN CARDIO TABS ַטְבִליֹות ָקְרִדיוֹ  יִריןַאְסּפִ 

 ASPEX TABS ַטְבִליֹות ַאְסֶּפְקס

 TABS (כל המינונים) ESCITALOPRAM TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעֱאְסִציַטאלֹוַּפְרם

 TABS (כל המינונים) ACERIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאֶסִריל

 F.C TABS (כל המינונים) EPIVIR ַטְבִליֹות )יםכל המינונ( ֱאִּפיִביר

 TABS (כל המינונים) AFINITOR ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאִפיִניטֹור

 EPANUTIN CAPS ְּכמּוסֹות ְאַּפנֹוִטין

  E.R CAPS (כל המינונים) EFEXOR XR  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( XR ֱאְפְקסֹור

 ACETOSAL TABS ַטְבִליֹות ָאֶצטֹוָזל

  TABS (כל המינונים) ACYCLO-V ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִוי-ָאִציְקלוֹ 

 ACTONEL ONCE A MONTH F.C TABS  ַטְבִליֹות חֹוְדִשי-  ַחדַאְקטֹוֶנל

 ACTONEL ONCE A WEEK F.C TABS ַטְבִליֹות ְׁשבּוִעי-  ַחדַאְקטֹוֶנל

טוס ) ACTOS ַטְבִליֹות )כל המינונים (ַאֹקְ מינוניםכל ה ) TABS  

 ACTIVELLE F.C TABS ַטְבִליֹות ַאְקִטיֶבל

 ORAL TRANSMUCPSAL LOZENG (כל המינונים) ACTIQ ַטְבִליֹות ְּדחּוסֹות  )כל המינונים( ַאְקִטיק

 ACAMOL CAPLETS & TABS ַטְבִליֹות& ַקְּפִליֹות  ָאָקמֹול

 ACAMOL TO-GO CAPLETS ַקְּפִליֹות   גוֹ - טּו ָאָקמֹול

 ACAMOL NIGHT CAPLETS ַקְּפִליֹות  ַלְיָלהָאָקמֹולִ 

 ACAMOL FOCUS CAPLETS ַקְּפִליֹות   פֹוקּוסָאָקמֹול

 ACAMOL TSINUN & SHAPA'AT DAY & NIGHT CAPLETS ַקְּפִליֹות ַלְיָלה &יֹום   ִצינּון וַׁשַּפַעתָאָקמֹול

 ACAMOL TSINUN CLASSIC DAY & NIGHT CAPLETS ִליֹותַקּפְ  ַלְיָלה & ִצינּון ְקַלאִסיק יֹום ָאָקמֹול

ְפרּוִטי ִסירֹוּפ ללא -  ליַלִדים ְגדֹוִלים ּבַטַעם טּוִטיָאָקמֹוִלי
 סוכר

ACAMOLI FOR BIG KIDS TUTTI-FRUTTI FLAVOUR 
SYRUP 

 ACAMOLI SUGAR FREE FRUIT FLAVOUR SYRUP ִסירֹוּפ ֵּפרֹות  ְלא סּוָּכר ּבַטַעםָאָקמֹוִלי

 DISPERSIBLE TABS (כל המינונים) EXJADE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ייד'ֱאְקסגֵ 

 EXIDOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ְאֱקִסיֹדול

 CAPS (כל המינונים) EXELON ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֱאְקֵסלֹון

 F.C TABS (כל המינונים) EXFORGE ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות 'ְאְקספֹוְרג

 TABS (כל המינונים) ACROSE ַטְבִליֹות )כל המינונים( רֹוזַאְק 

  ERGAMISOL TABS ַטְבִליֹות ֱאְרַגִמיזֹול

 ERDOTIN CAPS ְּכמּוסֹות ֱארדֹוִטין

 ART 50 CAPS ְּכמּוסֹות 50 ַאְרט

 TABS (כל המינונים) ARTOFEN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאְרטֹוֶפן

 TABS (כל המינונים) ARTHROTEC ַטְבִליֹות )םכל המינוני( ַאְרְטרֹוֶטק

 ARTHRYL SACHETS ַשִקיֹות  ַאְרְטִריל
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 ERIVEDGE CAPS ְּכמּוסֹות 'ֱאִריֶבְדג

 AERIUS TABS ַטְבִליֹות ַאְריֹוס

 ARIMIDEX TABS ַטְבִליֹות ָאִריִמיְדְקס

 TABS (כל המינונים) ARICEPT ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָאִריְסְּפט

  TABS (המינונים כל) ARIPLY ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאִריְּפָלי

 TABS (כל המינונים) ERYTHRO-TEVA ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ֶּטַבע-ֱאִריְתרוֹ 

 TABS (כל המינונים) ARCOXIA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַאְרקֹוְקִסָיה

 TABS (כל המינונים) ETOPAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֱאּתֹוַּפן

 E.R TABS (כל המינונים) ETOPAN XL ַטְבִליֹות XL ֱאּתֹוַּפן

 BUDESON E.C. CAPS ְּכמּוסֹות  ּבּוְדסֹון

 BONDORMIN TABS ַטְבִליֹות ּבֹוְנדֹוְרִמין

 BONAT TABS ַטְבִליֹות ּבֹוָנט

 BONSERIN TABS ַטְבִליֹות ּבֹוְנֶסִרין

 BONEFOS TABS ַטְבִליֹות ּבֹוֶנפֹוס

  BUCCOLAM SOLUTION ְּתִמיָּסה ּבּוקֹוַלאם

 BEZAFIBRATE S.R. TABS ַטְבִליֹות )ִשיְחרּור מּוְשֵהה . (ר. סְּבַזִפיְּבַרט

 BETISTINE TABS ַטְבִליֹות ֵּבִטיְסִטין

 BETISTINE TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעֵּבִטיְסִטין

 BETNESOL TABS ַטְבִליֹות ְּבְטֶנזֹול

 BETAREN 100 S.R. TABS ַטְבִליֹות )ִשיְחרּור מּוְשֵהה . (ר.ס ֵּבַטֵרן

 BABY GUM ORAL GEL ל'גֶ  ַגאם ֵּבְיִּבי

  BABY GEL DAY & NIGHT ORAL GEL ל'גֶ  ַלְיָלה& ל יום 'גֶ  ֵּבְיִּבי

 BABYZIM DROPS ִטיּפֹות ֵּבְיִּביִזים

 BIODROXIL CAPS ְּכמּוסֹות ִּביֹוְדרֹוְקִסיל

 BITNIX TABS ַטְבִליֹות ִּביְטִניְקס

 B-SIX 300 TABS ַטְבִליֹות 300 ִסיְקס- ִּבי

 TABS (כל המינונים) BICALUTAMIDE INOVAMED ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִאינֹוַבֵמד ִּביְקַאלּוַטִמיד

) BICALUTAMIDE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע ִּביְקַאלּוַטִמיד  TABS ( המינוניםכל

 BICAMIDE F.C TABS ַטְבִליֹות  ּביַקאִמיד

 BELARA TABS ַטְבִליֹות ִּבַלאָרה

 TABS (כל המינונים) BENAZEPRIL TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעְּבְנאֶזְּפִריל

 BEKUNIS DRAGEES ַמְחִּפיֹות ִּבקּוִניס

  TABS (כל המינונים) BACLOSAL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַּבְקלֹוָסל

 BROTIZOLAM TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעְּברֹוִטיזֹוַלאם

  BRONCHOLATE PLUS NEW FORMULA TABS ַטְבִליֹות  ְּפלּוסְּברֹוְנכֹוַלט

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

 BREXIN SCORED TABS ַטְבִליֹות ְּבֶרְקִסין

  CAPS (כל המינונים) GABAPENTIN INOVAMED  ְּכמּוסֹות )כל המינונים(  ִאינֹוַבֵמדַגאַּבאֵפְנִטין

 CAPS (כל המינונים) GABAPENTIN TEVA  ְּכמּוסֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעַגאַּבאֵפְנִטין
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 CAPS (כל המינונים) GEODON ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ֵגאֹודֹון

 GALVUS TABS ַטְבִליֹות ַגאְלבּוס

 F.C. TABS (כל המינונים) GASTRO ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ַגאְסטרוֹ 

 GUTRON TABS  ַטְבִליֹות גּוְטרֹון

 GAZIM X TABS ַטְבִליֹות X ָגִזים

 CAPS (כל המינונים) GILEX ְּכמּוסֹות )כל המינונים (ִגיֵלְקס

 GYNERA TABS יֹותַטְבלִ  ִגיֶנָרה

 GLUBEN TABS ַטְבִליֹות ְגלּוֵּבן

 GLUFOR TABS ַטְבִליֹות ְגלּופֹור

  GLUCO-RITE TABS ַקְּפִליֹות  ַרִייט- ְגלּוקוֹ 

 GLUCOMIN CAPLETS ַקְּפִליֹות  ְגלּוקֹוִמין

 GLUCOPHAGE CAPLETS ַקְּפִליֹות 'ְגלּוקֹוַפג

  GLIVEC F.C TABS & CAPS ְּכמּוסֹות& ַטְבִליֹות  ְגִליֶבק

 TABS (כל המינונים) JANUET ַטְבִליֹות )כל המינונים( נּוֵאט'גַ 

 TABS (כל המינונים) JANUVIA ַטְבִליֹות )כל המינונים( נּוְבָיה'גַ 

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

 GARGOL SOLUTION ְּתִמיָסה ַגְרגֹול

  GERELAX SYRUP ִסירֹוּפ אְקסֵרלַ 'גֵ 

 CAPS (כל המינונים) DALACIN C ְּכמּוסֹות )כל המינונים (C ָדאָלאִצין

 DUODART CAPS ְּכמּוסֹות דּואֹוַדְרט

  TABS (כל המינונים) DONEPEZIL TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעדֹוֶנֶּפִזיל

 DOSTINEX TABS ַטְבִליֹות דֹוְסִטיֶנְקס

 DOPICAR TABS ַטְבִליֹות דֹוִּפיַקר

 DUPHASTON TABS+B400 ַטְבִליֹות דּוַּפְסטֹון

 DOXY 10 CAPS ְּכמּוסֹות 10 דֹוְקִסי

 DOXYLIN TABS  ַטְבִליֹות דֹוְקִסיִלין

 CAPS (כל המינונים) DETRUSITOL SR ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ר.ס ֶדְטרּוִסיטֹול

 D BABY DROPS תִטיּפוֹ  ֵּבִיִּבי ֶדי

 D DROPS 400 DROPS ִטיּפֹות 400 ְדרֹוּפ ֶדי

 TABS (כל המינונים) DIAZ ַטְבִליֹות ִדיַאז

 DIANE 35 TABS ַטְבִליֹות 35 ִדיַאָנה

 DIACEREIN TEVA CAPS ְּכמּוסֹות  ֶּטַבעִדיַאֶסִרין

 DIATRIM CAPS  ְּכמּוסֹות ִדיַאְּתִרים

 DIBENYLINE CAPS ְּכמּוסֹות ִדיְּבִניִלין

 DIGOXINA KERN-PHARMA TABS ַטְבִליֹות ג" מ0.25ַפאְרָמה -  ְקֶרןִדיגֹוְקִסיָנה

 DIDRONEL TABS  ַטְבִליֹות ִדיְדרֹוֶנל

 F.C TABS (כל המינונים) DIOVAN ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ִדיֹוַבאן

 D-VIT TABS ַטְבִליֹות ִויּט- ִדי

 D-VIT 200 DROPS ִטיּפֹות 200 ִויּט- ִדי
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 DISOTHIAZIDE TABS ַטְבִליֹות  ִדיזֹוִּתיַאִזיד

  DILATAM 120 SR TABS ַטְבִליֹות SR 120 ִדיַלאַטם

  DILATAM 240 CD TABS ַטְבִליֹות CD 240 ִדיַלאַטם

 TABS (כל המינונים) DILTIAZEM TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעִדיְלִטיַאֶזם

 DISEPTYL TABS & SUSPENSION ַּתְרִחיף & ַקְּפִליֹות ִדיסְּפִטיל

 DISEPTYL FORTE CAPLETS ַקְּפִליֹות  פֹוְרֶטהִדיסְּפִטיל

  DALIRESP TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ַדִליֵרְספ

 TABS (כל המינונים) DESMOPRESSIN TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעדֹמוְּפֵרִסין

 DANOL 200 CAPS ְּכמּוסֹות 200 נֹולדָ 

 DENTIN SOLUTION ְּתִמיָסה ֶּדְנִטין

  DESLORATADINE - TRIMA TABS ַטְבִליֹות   ְתִריָמה-  ֵדְסלֹוָרַטִדין

 DESLORATADINE TEVA F.C TABS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ֶּטַבעֵדְסלֹוָרַטִדין

 DEPALEPT E.C TABS & SOLUTION & SYRUP & TABS  ַטְבִליֹות& ִסירֹוּפ & יָסה ְּתִמ & ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  ֶדַּפֶלְּפט

 DEPALEPT CHRONO S.R. TABS ַטְבִליֹות  )ִשְחרּור מּוְשֵהה (  ְכרֹונוֹ ֶדַּפֶלְּפט

 DEPREXAN DRAGEES ַמְחִּפיֹות ֶדְּפֵרְקָסן

 DEKINET TABS ַטְבִליֹות ֶּדִקיֵנט

 DEXAMOL CAPLETS תַקְּפִליוֹ  ֶדְקַסמֹול

 DEXAMOL SINUS DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַקְּפִליֹות  ַלְיָלה& יֹום   ִסינּוסֶדְקַסמֹול

 DEXAMOL PM CAPLETS ַקְּפִליֹות  מ. פֶדְקַסמֹול

 DEXAMOL PLUS CAPLETS ַקְּפִליֹות  ְּפלּוסֶדְקַסמֹול

 DEXAMOL COLD DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַקְּפִליֹות  ַלְיָלה& יֹום   קֹוְלדֶדְקַסמֹול

 DEXAMOL KID SYRUP RASPB. FLAV. SYRUP ִסירֹוּפ   ִקיד ּבַטַעם ֶּפֶטלֶדְקַסמֹול

 DEXAMOL KID RASPB. FLAV. & SUGAR FREE SYRUP ִסירֹוּפ  סּוָּכר  ִקיד ּבַטַעם ֶּפֶטל ְלאֶדְקַסמֹול

 TABS (כל המינונים) DEXAMETHASONE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶדְקַסֶמַטזֹון

 TABS (כל המינונים) DERALIN ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ֶדַרִלין

 HYDERGIN TABS ַטְבִליֹות ין'ִהיֶדְרגִ 

 HYDROCORTISONE TABS ַטְבִליֹות ִהיְדרֹוקֹוְרִטיזֹון

  TABS (כל המינונים) HYTRIN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִהיְטִרין

 HISTAZINE TABS ַטְבִליֹות ָטִזיןִהיְס 

  HISTAMINE CARE SYR ִסירֹוּפ  ֵקיירִהיְסָטִמין

  HISTAFED DRAGEES ה'ְדַרגֶ  ִהיְסָטֵפד

 HISTAFED SYRUP ִסירֹוּפ ִהיְסָטֵפד

 HISTAFED EXPECTORANT SYRUP  ִסירֹוּפ  ְאְקסֶּפְקטֹוַרְנטִהיְסָטֵפד

 HISTAFED COMPOUND LINCTUS SYRUP ִסירֹוּפ  ְקטּוס קֹוְמַּפאֹוְנד ִלינְ ִהיְסָטֵפד

 HYPNODORM TABS ַטְבִליֹות ִהיְּפנֹודֹוְרם

 HIPREX TABS ַטְבִליֹות ִהיְּפֵרְקס

 HYCAMTIN HARD CAPS ְּכמּוסֹות ִהיָקְמִטין

 HALDOL DROPS & TABS ַטְבִליֹות & ִטיּפֹות ֲהְלדֹול

 TABS (כל המינונים) HALOPER תַטְבִליוֹ  )כל המינונים (ֳהלֹוֵּפר
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  HEPSERA TABS ַטְבִליֹות ֱהְּפֵסָרה

 HEXAKAPRON TABS ַטְבִליֹות ֱהְקַסאַקְּפרֹון

 HARMONET TABS ַטְבִליֹות ֳהְרמֹוֵנט

 VABEN TABS ַטְבִליֹות ָואֵּבן

 VALETON DROPS ִטיּפֹות  ָואֵלטֹון

 VALCYTE TABS ַטְבִליֹות ָואְלִציט

 TABS (המינונים כל) VASODIP COMBO ַטְבִליֹות )כל המינונים(קֹוְמּבֹו  ִדיּפָווזוֹ 

 TABS (כל המינונים) VASODIP ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָווזֹוִדיּפ

 VOTRIENT F.C TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות וֹוְטִריֱאְנט

) WELLBUTRIN XR ַטְבִליֹות )כל המינונים( XRוֹוְלּבּוְטִרין ל המינוניםכ ) TABS 

 VOLTAREN S.R. 100 TABS ַטְבִליֹות SR וֹוְלָטֵרן

 VOLTAREN ACTI-GO TABS ַטְבִליֹות גוֹ -  ַאְקִטיוֹוְלָטֵרן

 F.C TABS (כל המינונים) VOLIBRIS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים (וֹוִליְּבִריס

 VENLA TABS ַטְבִליֹות ֵווְנָלה

 VISABELLE TABS  יֹותַטְבלִ  ִויַזאֶּבל

 VITAMIDYNE D 200IU DROPS ִטיּפֹות ל" יחב200 ִויָטִמיִדין

 VITAMIDYNE D 400IU DROPS ִטיּפֹות ל" יחב400 ִויָטִמיִדין

 VITAMIN D3 DROPS ִטיּפֹות D3 ִויָטִמין

 TABS (כל המינונים) VIEPAX ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ִויָּפאְקס

 VIEPAX XR 75 mg, 150 mg CAPLETS ַקְּפִליֹות XR ִויָּפאְקס

 VFEND F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִויֵפְנד

 VICTRELIS CAPS  ְּכמּוסֹות ִויְקטֵרִליס

 VIREAD F.C. TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִויִריד

 VIRAMUNE TABS ַטְבִליֹות ִויָרְמיּון

 VALOVIR TABS  ַטְבִליֹות ָולֹוִויר

 VALTREX F.C TABS ַטְבִליֹות ְלטֵרְקסוָ 

 VALPORAL SYRUP ִסירֹוּפ ָוְלּפֹוָרל

 VENORUTON CAPS ְּכמּוסֹות ֵונּורּוטֹון

 VENORUTON TABS ַטְבִליֹות  פֹוְרֶטהֵונֹורּוטֹון

 VENTOLIN SYRUP & TABS ַטְבִליֹות& ִסירֹוּפ  ֵוְנטֹוִלין

 TABS (כל המינונים) VENLAFAXINE TEVA ַטְבִליֹות )םכל המינוני( ֶּטַבע ֵוְנַלַפאְקִסין

 E.R CAPS (כל המינונים) VENLAFAXINE XR TEVA  ְמֻמָּׁש ְּכמּוסֹות שְחרּור )כל המינונים(  ֶּטַבעXR ֵוְנַלַפאְקִסין

 F.C TABS (כל המינונים) VESICARE ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָוִסיֵקר

 VESANOID CAPS ְּכמּוסֹות ֵוָסנֹוִאיד

  TABS (כל המינונים) VECTOR PLUS ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְּפלּוס ֵוְקטֹור

  F.C TABS (כל המינונים) VECTOR ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵוְקטֹור

 VERMOX TABS ַטְבִליֹות ֵוְרמֹוְקס

 VERAPRESS 240 SR S.R. CAPLETS ַקְּפִליֹות SR 240 ֵוָרְּפֵרס

 ZALDIAR TABS ַטְבִליֹות ָזאְלִדיַאר
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 TABS (כל המינונים) ZAPPA ַטְבִליֹות )כל המינונים( זאפה

 ZAVESCA CAPS ְּכמּוסֹות ַזֵבְסָקה

 ZOVIRAX DISPERSIBLE TABS ַטְבִליֹות ֵמִסיסֹות  זֹוִביָרְקס

) ZOVIRAX ַטְבִליֹות )כל המינונים( זֹוִביָרְקס  TABS ( המינוניםכל

 ZODORM TABS ַטְבִליֹות זֹודֹוְרם

 CAPS (כל המינונים) ZOTON ְּכמּוסֹות )כל המינונים( זֹוטֹון

 ZOMIG TABS ַטְבִליֹות זֹוִמיג

 TABS (כל המינונים) ZOFRAN ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ַטְבִליֹותזֹוְפָרן

 ZETO 250 COATED TABS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  250 ֵזטוֹ 

 ZIAGEN TABS ַטְבִליֹות ִזיַאֵגן

 ZYVOXID F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִזיבֹוְקִסיד

 ZYBAN S.R. TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִזיָּבן

 ZYTIGA TABS ַטְבִליֹות ַזִייִּטיָגה

 ZYLLERGY CAPLETS ַקְּפִליֹות י'ִזיֵלְרגִ 

 TABS (כל המינונים) ZINNAT ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִזיָנט

 ZINCOL TABS ַטְבִליֹות ִזיְנּכֹול

 COATED TABS (כל המינונים) ZYPREXA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִזיְּפֵרְקָסה

  ZELBORAF TAB ַטְבִליֹות ֵזְלּבֹוַראפ

 SOFT CAPS (המינונים כל) ZEMPLAR ְּכמּוסֹות ַרּכֹות  )כל המינונים (ֵזָמְּפָלר

 ZEFFIX TABS ַטְבִליֹות ִפיְקסזֵ 

 ZEROCHOL TABS ַטְבִליֹות ֵזרֹוכֹול

 ZAROXOLYN TABS ַטְבִליֹות ַזרֹוְקסֹוִלין

 ZARIDEX 150, 300 TABS ַקְּפִליֹות & ַטְבִליֹות 300 , 150 ָזִריֵדְקס

) (סם און) FOLIC ACID ַטְבִליֹות )כל המינונים) (סם און( פֹוִלית חּוְמָצה נוניםכל המי ) TABS 

) FOLIC ACID ַטְבִליֹות )כל המינונים( )רקח( פֹוִלית חּוְמָצה כל המינונים) (רקח ) TABS 

 TAVANIC TABS  ַטְבִליֹות ָטאַבִניק

 TEVAPIRIN E.C. TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ֶּטַבעִּפיִרין

 TEGRETOL 200 TABS ַטְבִליֹות 200 ֵטְגֵרטֹול

 CR DIVITABS (המינונים כל) TEGRETOL CR ַטְבִליֹות )ינוניםכל המ (CRֵטְגֵרטֹול

 P.R TABS (כל המינונים) TOVIAZ ַטְבִליֹות טֹוִביַאז

 CAPS (כל המינונים) TOLTERODINE E.R. TEVA ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ֶּטַבע E.R טֹוְלְטרֹוִדין

 TONIGHT TABS ַטְבִליֹות טּוָנִייט

 TUSSOPHEDRINE NF SYRUP ִסירֹוּפ NF טּוסּוֵפְדִרין

 TABS (כל המינונים) TOPIRAMATE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעטֹוִּפיָראַמט

 TABS (כל המינונים) TOPITRIM ַטְבִליֹות )כל המינונים( טֹוִּפיְתִרים

 TABS (כל המינונים) TOPAMAX ַטְבִליֹות  )כל המינונים( טֹוָּפַמְקס

 TOPAMAX SPRINKLE CAPS ְּכמּוסֹות  ְסּפִריְנֵקלַמְקסטֹוּפָ 

 TOFRANIL TABS ַטְבִליֹות טֹוְפָרִניל

 TOCARE SYRUP ִסירֹוּפ טֹוֵקאר
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  CAPS (כל המינונים) TOCTINO ְּכמּוסֹות )כל המינונים( טֹוְקִטינוֹ  

  TEEJEL GEL ל'גֶ  ל'ִטיגֶ 

 TYKERB F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִטייֵקְרּב

  TIMONIL 300, 600 RETARD S.R. DIVITABS ַטְבִליֹות 600 , 300ֵריָטְרד  ִטימֹוִניל

 TIPTIPOT VITAMIN D DROPS  ִטיּפֹות  ִויָטִמין ִדיִטיפִטיּפֹות

 TIPTIPOT FERRIPEL-3 DROPS  ִטיּפֹות 3- ֵפִריֵּפלִטיפִטיּפֹות

 F.C. TABS (כל המינונים) TELFAST ֹותְמצּוּפ ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטלָפְסט

 TABS (כל המינונים) TAMBOCOR ַטְבִליֹות ָטְמּבֹוקֹור

 CAPS (כל המינונים) TEMO ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵטמוֹ 

 CAPS (כל המינונים) TEMODAL ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵטמֹוָדאל

 TABS (כל המינונים) TAMOFEN ַטְבִליֹות ָטמֹוֶפן

 TAMOXI 10 & 20 TABS ַטְבִליֹות 20 & 10 ָטמֹוְקִסי

 TABS (כל המינונים) TAMOXIFEN TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע ָטמֹוְקִסיֵפן

 CAPS (כל המינונים) TAMIFLU  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ָטִמיְפלּו

  F.C. TABS (כל המינונים) TENOFOVIR TEVA ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעֵטֹנופֹוִביר

 CAPS (המינונים כל) TASIGNA ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ָטִסיְגָנה

  TECFIDERA CAPS ְּכמּוסֹות  ַטְקִפיֵדָרה

 CAPS (המינונים כל) TACROCEL ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ַטְקרֹוֶסל

 TRAVAMIN TABS ַטְבִליֹות ְטָרַבאִמין

 TERBULIN SYRUP ִסירֹוּפ ּוִליןֵטְרּב

 TERBINAFINE TEVA CAPLETS ַקְּפִליֹות  ֶּטַבעֵטְרִּביָנאִפין

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

 TREDAPTIVE M.R TABS ַטְבִליֹות ְּטֶרָדאְּפִטיב

 TRUVADA F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ְטרּוָבַדה

 F.C TABS (כל המינונים) TROBALT ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְּטרֹוָּבְלט

 TABS (כל המינונים) TRAZODIL ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְטָרזֹוִדיל

 TABS (כל המינונים) TERAZOSIN TEVA ַטְבִליֹות  )כל המינונים(  ֶּטַבעֵטָרזֹוִסין

 TRIBEMIN TABS ַטְבִליֹות ְטִריָּבִמין

 TARIVID TABS ַטְבִליֹות ָטִריִויד

 TRIVITAMIN TABS ַטְבִליֹות ְטִריָוִמין

 TRIZIVIR F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ְטִריִזיִויר

 TABS (כל המינונים) TRITACE  ַטְבִליֹות )כל המינונים (ְטִריֵטִייס

 TABS (כל המינונים) TRITACE COMP ַטְבִליֹות )כל המינונים(  קֹוְמּפְטִריֵטִייס

 TRICLONAM SYRUP ִסירֹוּפ ְטִריְּכלֹוָנם

 TABS (כל המינונים) TERIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵטִריל

  TABS (כל המינונים) TERIL CR ַטְבִליֹות )כל המינונים (CR ֵטִריל

) TRILEPTIN ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְטִריְלּפִטין  F.C. TABS ( המינוניםכל

  TRISEQUENS TABS ַטְבִליֹות ְטִריֵסְקאֹוְנס

 CAPS (כל המינונים) TRICAN ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ְטִריַקאן
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 TRICARDIA TABS ַטְבִליֹות ְטִריַקְרְדָיה

 TRAMADEX DROPS ִטיּפֹות ְטָרַמֵדְקס

 TRAMAL CAPS ְּכמּוסֹות ְטָרַמל

 S.R. TABS (כל המינונים) TRAMAL RETARD ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶרַטְרדְטָרַמל

 TABS (כל המינונים) TRANDATE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְטַרְנֵדִייט

 TRENTAL 400 S.R. TABS ַטְבִליֹות 400 ְטֵרְנָטל

 CAPS (כל המינונים) TRANXAL ְּכמּוסֹות )כל המינונים (ְטַרְנְקָסל

 TABS (כל המינונים) TARCEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַטְבִליֹות ַּטְרֵסַבה

 F.C TABS (כל המינונים) TRACLEER ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְטַרְקִליר

 SCORED TABS (כל המינונים) TREXAPIN ַטְבִליֹות )כל המינונים (ְטֵרְקַסִּפין

 YAZ F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ָיַאז

 UFT CAPS ְּכמּוסֹות  ִטי ֵאפיּו

  TABS (כל המינונים) EUTHYROX ַטְבִליֹות )כל המינונים( יּוִטירֹוְקס

 JUNGBORN GRANULES & TEA BAGS ָשִקיֹות ֵּתה & ָגְרֵגִרים יֹוְנְגּבֹוְרן

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

 E.R TABS (כל המינונים) JURNISTA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְסָטהיּוְרִני

 CAPS (כל המינונים) YENTREVE ְּכמּוסֹות )כל המינונים (ִייְנטִריב

 YASMIN TABS ַטְבִליֹות ָיְסִמין

 YAEL TABS ַטְבִליֹות ָיֵעל

 COLESTID POWDER ַאְבָקה  ּכֹוֶלְסִטיד

  LANVIS TABS ַטְבִליֹות ַלאְנִויס

 LEVO TABS ַטְבִליֹות ֵלבוֹ 

 LAEVOLAC SOLUTION ְּתִמיָסה לבֹוַלק

 TABS (כל המינונים) LEVOFLOXACIN TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעֵלבֹוֱפלֹוְקַסִצין

 CAPS (המינונים כל) LEVOPAR PLUS ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְּפלּוס ֵלבֹוָּפר

 TABTS (כל המינונים) LEVETIRACETAM TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַבע ּטֶ ֵלֶבִטיַראֶצַטם

  LODOTRA 1 , 2 , 5 M.D TABS ַטְבִליֹות ּבִשְחרּור מבּוָקר 5 ,2 , 1 לֹודֹוְטָרה

 LODENE COATED TABS ַטְבִליֹות לֹוֵדן

  TABS (כל המינונים) LEVETRIM ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵלֶווְתִרים

 TABS (כל המינונים) LOZAPINE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֹוַזאִּפיןל

 TABS (כל המינונים) LOTAN ַטְבִליֹות  )כל המינונים( לֹוָטן

 LOTAN PLUS TABS ַטְבִליֹות  ְּפלּוסלֹוָטן

 TABS (המינונים כל) LEVITRA ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ֵלִויְטָרה

 TABS (כל המינונים) LUSTRAL ַטְבִליֹות C236)+כל המינונים( לּוסְטָרל

 CAPS (כל המינונים) LOSEC ְּכמּוסֹות )כל המינונים( לֹוֶסק

 TABS (כל המינונים) LOSARDEX  ַטְבִליֹות )כל המינונים( לֹוָסְרֵדְקס

 LOSARDEX PLUS TABS ַטְבִליֹות  ְּפלּוסלֹוַסרֵדְקס

  TABS (כל המינונים) LOSARTAN TEVA ִליֹותַטבְ  )כל המינונים(  ֶּטַבעלֹוָסְרָטן

 LOSARTAN PLUS TABS ַטְבִליֹות  ְּפלּוסלֹוָסְרָטן
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  LOSARTAN PLUS TEVA TABS ַטְבִליֹות  ְּפלּוס ֶּטַבעלֹוָסְרָטן

 LOPI-CARE TABS ַטְבִליֹות ֵקאר- לֹוִּפי

  LOPERID CAPS ְּכמּוסֹות לֹוֵּפִריד

  LOPERIUM CAPS ְּכמּוסֹות לֹוֵּפְריּום

 LOPRESOR DIVITABS ַטְבִליֹות  ִדיִויַטְּבסלֹוְּפֵרסֹור

 LOPREX CAPLETS ַקְּפִליֹות לֹוְּפֵרְקס

 LEUCOVORIN TABS ַטְבִליֹות לוקֹובֹוִרין

 CAPS (כל המינונים) LOXAVIT ְּכמּוסֹות )כל המינונים( לֹוְקָסאִויט

 LEUKERAN F.C TABS ַטְבִליֹות לוֵקָראן

 LORATADINE TABS ַטְבִליֹות לֹוָרַטִדין

 LORATADINE TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעלֹוָרַטִדין

 LORIVAN TABS ַטְבִליֹות לֹוִריָון

 LORMYX TABS ַטְבִליֹות לֹוְרִמיְקס

 LORASTINE TABS ַטְבִליֹות לֹוָרְסִטין

 LORATRIM SYRUP ִסירֹוּפ לֹוָרְּתִרים

 LETROZOLE FARMOZ F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ְרמֹוזפַ  ֵלְטרֹוזֹול

  LETROZOLE INOVAMED F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות  ִאינֹוַבֵמדֵלְטרֹוזֹול

  LETROZOLE DEXCEL TABS  ַטְבִליֹות  ֵדְקֵסלֵלְטרֹוזֹול

 LETROZOLE TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעֵלְטרֹוזֹול

 LIVIAL TABS יֹותַטְבלִ  ִליִויַאל

  TABS (כל המינונים) LITORVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִליטֹוְרָבה

 F.C. TABS (כל המינונים) LIPITOR ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ִליִּפיטֹור

 LIPANOR CAPS ְּכמּוסֹות ִליָּפנֹור

  LICARBIUM TABS ַטְבִליֹות ִליָקְרְּביּום

  C.R TABS (כל המינונים) LYRINEL ַטְבִליֹות )םכל המינוני( ִליִריֵנל

 CAPS (כל המינונים) LYRICA ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( לִיִריָקה

 TABS (המינונים כל) LAMOGINE ַטְבִליֹות )כל המינונים (ין'ָלמֹוגִ 

 LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE TEVA TABS ַטְבִליֹות ִזידֹובּוִדין ֶּטַבע / ָלִמיבֹוֶדין

 TABS (כל המינונים) LAMIVUDINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע ָלִמיבֹוֶדין

  LAMISIL TABS ַטְבִליֹות ָלִמיִזיל

 LANOXIN PG ELIXIR ֱאִליְקִסיר PG ַלנֹוְקִסין

 GASTRO-RESISTANT CAPS (כל המינונים) LANTON ְּכמּוסֹות )כל המינונים (ָלְנטֹון

 LENITIN TABS ִליֹותַטבְ  ֵלִניִטין

 CAPS (כל המינונים) LANSO ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ָלְנסוֹ 

 CAPS (כל המינונים) LANSOPRAZOLE TEVA ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֶּטַבע ָלְנסֹוְּפרזֹול

 CAPS (המינונים כל) LESCOL ְּכמּוסֹות )כל המינונים (ֵלְסקֹול

 TABS (כל המינונים) LEPONEX ִליֹותַטבְ  )כל המינונים (ֵלּפֹוֵנְקס

 LAXOPOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ָלְקסֹוּפֹול

 LEXIVA F.C TAS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ֵלְקִסיָבה



  39     ִמיזֹוֵלן- ָלְקִסיַקל

 LAXIKAL FORTE TABS ַטְבִליֹות  פֹוְרֶטהָלְקִסיַקל

 LAXADIN TABS ַטְבִליֹות ָלְקַסעִדין

 LARIAM TABS ַטְבִליֹות ָלרָיאם

  TABS (כל המינונים) LERCANIDIPINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע יִדיִּפיןֶלְרַקאנִ 

 LERCAPRESS TABS ַטְבִליֹות ֶלְרָקְּפֶרס

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

  C.R. CAPS (כל המינונים) MCR-UNO ַטְבִליֹות  )כל המינונים( .ר.סי.מ

 MEGAXIN TABS ַטְבִליֹות ַגאְקִסיןמֵ 

 MAGNOX 520 VEGECAPS ְּכמּוסֹות 520 ַמְגנֹוְקס

 MEDROL TABS ַטְבִליֹות ֵמְדרֹול

 MODAL CAPS  ְּכמּוסֹות מֹוַדאל

 MODAL FORTE TABS ַטְבִליֹות  פֹוְרֶטהמֹוַדאל

 MOVEX SOLUTION & TABS ַטְבִליֹות & ְּתִמיָסה מֹוֵוְקס

 MOTILIUM TABS ַטְבִליֹות יּוםמֹוִטילְ 

 MULTAQ TABS ַטְבִליֹות מּוְלַטק

 S.R. CAPS (כל המינונים) MONOLONG ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( מֹונֹולֹוְנג

  TABS (כל המינונים) MONONIT ַטְבִליֹות )כל המינונים( מֹונֹוִניט

 MONONIT RETARD 50 S.R. CAPS ְּכמּוסֹות 50 ֵרַטאְרד מֹונֹוִניט

 MONOCORD 20 & 40 TABS ַטְבִליֹות  40& 20 מֹונֹוקֹוְרד

  MONOCORD 50 SR TABS ַטְבִליֹות SR 50 מֹונֹוקֹוְרד

  MUSCOL TABS ַטְבִליֹות מּוְסקֹול

 MUCOLIT CAPLETS ַקְּפִליֹות  מּוקֹוִליט

 MUCOLESS SOLUTION & TABS ַטְבִליֹות & ְּתִמיָסה מּוקֹוֵלס

 MUCOMED SYRUP ִסירֹוּפ ֹוֵמדמּוק

 MOXYVIT CAPS ְּכמּוסֹות מֹוְקִסיִויט

 MOXYVIT FORTE CAPS ְּכמּוסֹות  פֹוְרֶטהמֹוְקִסיִויט

 MOXYPEN CAPS ְּכמּוסֹות מֹוְקִסיֵּפן

 MOXYPEN FORTE CAPS ְּכמּוסֹות  פֹוְרֶטהמֹוְקִסיֵּפן

  MOXYPEN FORTE SUSPENSION  ַּתְרִחיף  פֹוְרֶטהמֹוְקִסיֵּפן

 METHOTREXAT EBEWE TABS ַטְבִליֹות EBEWE ֵמטֹוְטֶרְקַסט

 METHOTREXATE LEDERLE TABS ַטְבִליֹות LEDERLE ֵמטֹוְטֶרְקַסט

  METOPIRON CAPLETS ְּכמּוסֹות  ֵמטֹוִּפירֹון

 METHYLPHENOBARBITAL TABS ַטְבִליֹות ֵמִטילֶפנֹוַּברִּביָטל

 METFORMIN TEVA TABS  ַטְבִליֹות ע ֶּטבַ ֵמטפֹוְרִמין

 METHERGIN TABS ַטְבִליֹות ין'ֵמטֵרגִ 

 METROGYL ORAL TABS ַטְבִליֹות יל'ֵמטרֹוגִ 

 MIGRALEVE TABS ַטְבִליֹות ִמיְגָרֵלב

 MIDRO TEA ֵּתה ִמיְדרוֹ 

 MIZOLLEN TABS ַטְבִליֹות ִמיזֹוֵלן
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 MYLERAN TABS ַטְבִליֹות ִמיֵלַראן

 F.C TABS (כל המינונים) MIMPARA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָּפַרהB587+ִמיְמ 

 MINULET TABS ַטְבִליֹות ִמינֹוֵלט

 CAPS (כל המינונים) MINOCYCLINE ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ִמינֹוִציְקִלין

 MINOCLIN CAPS ְּכמּוסֹות ִמינֹוְקִלין

 MINOXIDIL TABS ַטְבִליֹות ִמינֹוְקִסיִדיל

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

 MINESSE F.C. TABS  ַטְבִליֹות ִמיֵנס

 MIFEGYNE TABS ַטְבִליֹות ין'ִמיֵפגִ 

 TABS (כל המינונים) MYFORTIC ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִמיפֹוְרִטיק

 MIPHAR TABS ַטְבִליֹות ִמיַפר

 MYCOBUTIN CAPS ְּכמּוסֹות ִמיקֹוּבּוִטין

 MYCOPHENOLATE TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעִמיקֹוֶפנֹוַלט

  MICAL TABS ַטְבִליֹות ִמיָקל

 MICROGYNON 30 TABS ַטְבִליֹות 30 מיקרוגינון

 MICRODIOL TABS ַטְבִליֹות ִמיְקרֹוְדיֹול

 MICROLUT TABS ַטְבִליֹות ִמיְקרֹולּוט

 E.C. CAPLETS (כל המינונים) MICROPIRIN ַקְּפִליֹות  )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי( )כל המינונים( ִמיְקרֹוִּפיִרין

  TABS (כל המינונים) MIRO ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִמירוֹ 

  MIRO 35 , 45 TABS ַטְבִליֹות 45 , 35 ִמירוֹ 

  TABS (כל המינונים) MIRTAZAPINE TEVA  ְבִליֹותטַ  )כל המינונים(  ֶּטַבעִמיְרַטאַזאִּפין

 MACCABIMOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ַמּכִּבימֹול

 F.C TABS (כל המינונים) MELODIL ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵמלֹוִדיל

 MELIANE TABS ַטְבִליֹות ֵמִליַאן

 MALARONE FOR ADULTS TABS & PAEDIATRIC TABS לילִדים & ַטְבִליֹות למבוגרים ָמְלרֹון

  TABS (כל המינונים) MEMOX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵממֹוְקס

 MEMORIT TABS ַטְבִליֹות ֵממֹוִריט

 MEMANTINE TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעֵמַמְנִטין

 MESULID CAPLETS ַקְּפִליֹות ֵמסּוִליד

  MESTINON DRAGEES  ַמְחִּפיֹות ֵמְסִטינֹון

  MEFETIL CAPS & F.C TABS  ַטְבִליֹות & ְּכמּוסֹות ֵמֶפִטיל

 MEPRO TABS ַטְבִליֹות ֵמְּפרוֹ 

 TABS (כל המינונים) MAXIBONE ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ַמְקִסיּבֹון

  MACRODANTIN 50MG,100MG CAPS ְּכמּוסֹות 100 , 50 ַמְקרֹוַדְנִטין

 MARONIL 10,50 DRAGEES ה'ְדַרגֶ  50,10 ַמרֹוִניל

 MARONIL 75 SR TABS ַטְבִליֹות SR 75 ַמרֹוִניל

 MEROKEN NEW SOL ְּתִמיָסה  חדשֵמרֹוֵקן

 MERCILON TABS ַטְבִליֹות ֵמְרִסילֹון

 MERCAPTIZOL TABS ַטְבִליֹות ֵמְרַקְּפִטיזֹול
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 METHADONE 5% CONCENTRATED SOLUTION ְּתִמיָסה 5 % ֵמַּתדֹון

 NEULEPTIL CAPS ְּכמּוסֹות אֹוֶלְּפִטילנֵ 

 NEOMYCIN TABS ַטְבִליֹות ֵנאֹוִמיִצין

 NEUROBETIC COATED CAPLETS ַקְּפִליֹות ֵנאֹורֹוֵּבִטיק

  CAPS (כל המינונים) NEURONTIN ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ֵנאּורֹוְנִטין

 NABUCO TABS ַטְבִליֹות ָנּבּוקוֹ 

 SOFT CAPS (כל המינונים) NAVELBINE ָרּכֹות ּוסֹותְּכמ ָנַבְלִּבין

 NOVOLAX SYRUP ִסירֹוּפ נֹובֹוָלְקס

  TABS (כל המינונים) NOVONORM ַטְבִליֹות )כל המינונים( נֹובֹונֹוְרם

 NOVOFEM TABS ַטְבִליֹות נֹובּוֵפם

 NOVITROPAN TABS ַטְבִליֹות נֹוִביְטרֹוָּפן

 NOTENSYL TABS ַטְבִליֹות נֹוֵטְנִסיל

 NOTENSYL SYRUP ִסירֹוּפ נֹוֵטְנִסיל

 NUSSIDEX TABS ַטְבִליֹות נּוִסיֵדְקס

 NOCTURNO F.C TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות נֹוְקטּוְרנוֹ 

 NOCTURNO L.S. (Low Strength) F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )מינון נמוך. (ס. לנֹוְקטּוְרנוֹ 

  NORDETTE TABS ֹותַטְבִלי נֹוְרֵדט

 TABS (המינונים כל) NORVASC ַטְבִליֹות )כל המינונים( נֹוְרַואְסק

 NUROFEN TABS ַטְבִליֹות נּורֹוֵפן

 NUROFEN FORTE TABS ַטְבִליֹות  פֹוְרֶטהנּורֹוֵפן

 NUROFEN COLD & FLU TABS ַטְבִליֹות ַׁשַּפַעת&  ִצינּון נּורֹוֵפן

 TABS (כל המינונים) NUROFEN QUICK ַטְבִליֹות )ל המינוניםכ(  ְקוִויקנּורֹוֵפן

 TABS (המינונים כל) NORTYLIN  ַטְבִליֹות )כל המינונים( נֹוְרִטיִלין

 NORIT TABS ַטְבִליֹות נֹוִריט

 NORLEVO TABS ַטְבִליֹות נֹוְרֵלבוֹ 

 NORLIP F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות נֹוְרִליפ

 NORMOPRESAN TABS ַטְבִליֹות נֹוְרמוְפֵרַסאן

  TABS (כל המינונים) NORMITEN  ַטְבִליֹות )כל המינונים (נֹוְרמִיֵטן

 NORMALAX POWDER ַאְבָקה נֹוְרָמַלאְקס

  NORMALAX KIDS POWDER ַאְבָקה  ִקיְדסנֹוְרָמַלאְקס

  TABS (כל המינונים) NORMALOL  ַטְבִליֹות )כל המינונים( נֹוְרָמלֹול

 TABS (המינונים כל) NORPROLAC ַטְבִליֹות נֹוְרְּפרֹוָלק

 NEOBLOC TABS ַטְבִליֹות ֵניאֹוְּבלֹוק

  CAPS (כל המינונים) NEOTIGASON  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵניאֹוִטיַגאזֹון

) NIASPAN  ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְּבשְחרּור ְמֻמָּׁש )כל המינונים( נִיאְסַּפן נוניםכל המי ) E.R F.C TABS  

 NIZORAL TABS ַטְבִליֹות ִניזֹוָרל

 NYTOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ִניטֹול

 NITROLINGUAL METERED DOSE SPRAY ַּתְרִסיס ָמדּוד  ִניְטרֹוִליְנגּוַאל

 NIMOTOP TABS ַטְבִליֹות ִנימֹוטֹופ
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  NYSTATIN READY MIX SOLUTION ְּתִמיָסה  ֵרִדי ִמיְקסִניְסָטִטין

  TABS (כל המינונים) NIFEDILONG ַטְבִליֹות ְּבִשְחרּור ֵממּוָשך )כל המינונים( ִניֶפִדילֹוְנג

 NICOTINIC ACID TABS ַטְבִליֹות  ֲאִצידִניקֹוִטיִניק

 TABS (כל המינונים) NAPROXI ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָנְּפרֹוְקִסי

 NAPROXEN SODIUM SP F.C TABS תַטְבִליוֹ  SP  סֹוְדיּוםַנְּפרֹוְקֵסן

 NEXAVAR F.C TABS ַטְבִליֹות  ֵנְקְסָבר

 TABS (כל המינונים) NEXIUM  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵנְקְסיּום

 TABS (כל המינונים) NAXYN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָנְקִסין

 NERVEN DRAGEES ַמְחִּפיֹות ה'ְדַרגֶ  ֵנְרֶבן

 NAROCIN TABS יֹותַטְבלִ  ָנרֹוִסין

 NARAMIG TABS ַטְבִליֹות ָנַרִמיג

 SEBIVO F.C TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ֵסִּביבוֹ 

 SABRILAN TABS ַטְבִליֹות ַסְּבִריָלן

 SEDURAL TABS ַטְבִליֹות ֵסדּוָרל

 TABS (כל המינונים) SUBUTEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( סּוּבּוֵטְקס

 SODIUM BICARBONATE 500 mg TABS ַטְבִליֹות ָקְרּבֹונט ִּביסֹוְדיּום

 SWISS RELIEF DUAL RELEASE CAPS ְּכמּוסֹות   ֶרליף ֶרליף דּוַאל ִריִליזְסוּויס

 TABS (כל המינונים) SOTALOL GM ַטְבִליֹות )כל המינונים (GM סֹוָטלֹול

 SUCRIN TABS ַטְבִליֹות סּוְכִרין

 SOLVEX SOLUTION & TABS ַטְבִליֹות & ְּתִמיָסה סֹוְלֵבְקס

 TABS (כל המינונים) SOLIAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( סֹוִליַאן

  SOLIFENACIN TEVA 10 MG TABS ַטְבִליֹות ג" מ10  ֶּטַבעסֹוִליְפַנאִצין

 SOLIFENACIN TEVA 5 MG TABS ַטְבִליֹות ג" מ5  ֶּטַבעסֹוִליְפַנאִצין

 TABS (כל המינונים) SUMATRIPTAN TEVA ַטְבִליֹות ֶּטַבע ןסּוָמאְטִריְּפַטא

 CAPLETS (כל המינונים) SUMATRIDEX ַקְּפִליֹות )כל המינונים( סּוָמְטִריֵדְקס

 TABS (כל המינונים) SORBON  ַטְבִליֹות )כל המינונים( סֹוְרּבֹון

  STUNARONE TABS ַטְבִליֹות ְסטּוָנרֹון

 STOPIT CAPS תְּכמּוסוֹ  ְסטֹוִּפיט

 CAPS (כל המינונים) STOCRIN ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְסטֹוְקִרין

 STATOR 5,20,40 TABS ַטְבִליֹות  40,20,5 ְסַטטֹור

 SATIVEX OROMUCOSAL SPRAY הֵּפה ְלָחָלל ַּתְרִסיס ַסִטיֶבְקס

 STILNOX TABS ַטְבִליֹות ְסִטיְלנֹוְקס

 SETRON TABS ַטְבִליֹות ֶסְטרֹון

 STEROCORT TABS ַטְבִליֹות ְסֶטרֹוקֹוְרט

 STRIBILD F.C TABS  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות סְטִריִּביְלד

 F.C TABS (כל המינונים) CIALIS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים (ִסיָאִליס

 SEASONIQUE TABS ַטְבִליֹות ִסיזֹוִניק

  TABS (כל המינונים) CILAZAPRIL TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעִסיָלאַזְּפִריל

  CILAZAPRIL PLUS TEVA SCORED TABS ַטְבִליֹות   ְּפלּוס ֶּטַבעִסיָלאַזְּפִריל
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 TABS (כל המינונים) CILARIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִסיָלִריל

 CILARIL PLUS TABS ַטְבִליֹות  ְּפלּוסִסיָלִריל

 G.R CAPS (כל המינונים) CYMBALTA ְּכמּוסֹות )כל המינונים (ִסיְמָּבאְלָּתה

 TABS (כל המינונים) SIMVACOR ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִסיְמָבקֹור

  SYMPHOCAL HONEY AND LEMON FLAVOUR SYRUP ִסירֹוּפ  ּבַטַעם ְדַבש וִלימֹוןִסיְמפֹוָקל

 SINGULAIR 10MG TABS ַטְבִליֹות ג" מ10 ִסיְנגּוֵלייר

 SINUFED TABS ַטְבִליֹות ִסינּוֵפד

 SINUFED SYRUP ִסירֹוּפ ִסינּוֵפד

 TABS (כל המינונים) SYNTHROID ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִסיְנְטרֹוִאיד

 SINTROM TABS ַטְבִליֹות ִסיְנטרֹום

 SINEMET CR TABS ַטְבִליֹות CR ִסיַנֶמט

 CIPLOX TABS טַטְבִליֹות ִסיְּפלֹוְקס

 TABS (המינונים כל) SIFROL ER ַטְבִליֹות )כל המינונים( ER ִסיְפרֹול

  TABS (כל המינונים) CIFRAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִסיְפַרן

 CIRCADIN P. R TABS ַטְבִליֹות )ִשיְחרּור ִמְתַמֵשך ( ִסיְרַקִדין

 SALAZOPYRIN TABS ַטְבִליֹות ָסַלאזֹוִּפיִרין

 SALAZOPYRIN EN TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות .ֵאנ. ִאייִריןָסַלאזֹוּפִ 

 CAPS (כל המינונים) CELEBRA ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֶסֶלְּבָרה

 SELEGILINE TABS ַטְבִליֹות יִלין'ֶסֵלגְ 

 SALAGEN TABS ַטְבִליֹות ָסַלֵגן

) SLOW DERALIN ְּכמּוסֹות )כל המינונים(  ֵדָרִליןְסלֹואוֹ  המינוניםכל  ) S.R CAPS 

 SLOW - K S.R. TABS ַטְבִליֹות ֵק - ְסלוֹ 

 SLIDER TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ְסַלִייֶדר

 SLEEP AID TABS ַטְבִליֹות  ֵאידְסִליּפ

 TABS (כל המינונים) CELSENTRI ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶסְלֶסְנְטִרי

 CAPS (כל המינונים) CELLCEPT ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֶסְלֶסְּפט

 CAPS (כל המינונים) CELCOX ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֶסְלקֹוְקס

 CEMIDIN 400 CAPLETS ַקְּפִליֹות 400 ֶסִמיִדין

 SOFT GELATINE (המינונים כל) SANDIMMUN NEORAL ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵניאֹוָרל ָסנְדִאימּון
CAPS 

 SENSAMOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ֵסְנָסמֹול

 SPORANOX CAPS ְּכמּוסֹות ְסּפֹוַרנֹוְקס

 SPASMOMEN TABS ַטְבִליֹות ְסָּפְזמֹוֵמן

 TABS (כל המינונים) SPASMEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְסָּפְזֶמְקס

 TABS (כל המינונים) SPIRONOLACTONE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע ְסִּפירֹונֹוַלְקטֹון

 F.C TABS (כל המינונים) SPRYCEL ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְסִּפיִרייֶסל

 SPASMALGIN TABS ַטְבִליֹות ְסַּפְסָמְלִגין

 F.C TABS (כל המינונים) SERDOLECT ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵסְרדֹוֶלְקט

 TABS (כל המינונים) SEROQUEL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵסרֹוקּוֵאל
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 P.R TABS (המינונים כל) SEROQUEL XR ַטְבִליֹות )כל המינונים (XR ֵסרֹוקּוֵאל

 SEROXAT TABS ַטְבִליֹות ֵסרֹוְקָסט

  TABS (כל המינונים) CEROXIM ַטְבִליֹות  ֶסרֹוְקִסים

 CERAZETTE TABS ַטְבִליֹות ֶסָרֶזט

  TABS (כל המינונים) CERTICAN תַטְבִליוֹ  )כל המינונים( ֶסְרִטיִקן

 DISPERSIBLE TABS (כל המינונים) CERTICAN ַטְבִליֹות ְמִסיסֹות )כל המינונים( ֶסְרִטיִקן

 TABS (כל המינונים) SERTRALINE TEVA ַטְבִליֹות  )כל המינונים(  ֶּטַבעֵסְרטָרִלין

 F.C TABS (כל המינונים) SERENADA  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶסֶרָנָדה

 ATZIRUT X TABS ַטְבִליֹות X ֲעִצירּות

 TABS (כל המינונים) ARAVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֲעָרָבה

 F.C TABS (כל המינונים) FAMO ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַפאמוֹ 

  FASIGYN TABS ַטְבִליֹות ַפאִסיִגין

 PAXXET 20 , 30 TABS תַטְבִליוֹ  30,  20 ַפאְקֵסט

 TABS (כל המינונים) FAVOXIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַפבֹוְקִסיל

  FEBURIC F.C TABS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְפּבּוִריק

 POINT F.C TABS ַטְבִליֹות ּפֹוִיְנט

 TABS (כצט) FOLIC 400 ַטְבִליֹות )כצט (פֹוִליק

 FOLEX 400 NEW FORMULATION CAPS ְּכמּוסֹות 400 פֹוֵלְקס

 FOSAVANCE TABS ַטְבִליֹות פֹוָסאֶבְנס

  TABS (כל המינונים) FOSALAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( פֹוַסאַלאן

 FOSALAN ONCE WEEKLY 70 mg TABS ַטְבִליֹות ג" מ70 ָּפַעם ְּבָשבּוע פֹוַסאַלאן

 POSTINOR -1 TABS ַטְבִליֹות 1-פֹוְסִטינֹור

 FUSID TABS ַטְבִליֹות ידפּוִס 

 FUCIDIN TABS  ַטְבִליֹות פּוִסיִדין

 PURI-NETHOL TABS ַטְבִליֹות ּפּוִריֵנטֹול

 FORIC PREGNANCY TABS ַטְבִליֹות  ֶהָריֹוןפֹוִריק

  F.C. TABS (כל המינונים) FYCOMPA ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים( ַפִייקֹוְמָּפה

 PILKA DROPS ֹותִטיּפ ִּפיְלָקה

 FINASTERIDE TEVA TABS ַטְבִליֹות   ֶּטַבעִפיַנאְסֶטִריד

  FIRDAPSE TABS ַטְבִליֹות ִפיְרַדְפסה

 TABS (כל המינונים) PYRIDOSTIGMINE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִּפיִרידֹוְסִטיְגִמין

 FLAGYL ORAL SUSPENSION ַּתְרִחיף יל'ְפַלאגִ 

 FLAME TABS תַטְבִליוֹ  ְפָלַאם

 FLUANXOL TABS  ַטְבִליֹות ְפלּוֲאְנְקסֹול

 E.C TABS (המינונים כל) FLUVOXAMINE TEVA ַטְבִליֹות )ִציּפּוי ֱאְנֶטִרי) (כל המינונים(  ֶּטַבעְפלּובֹוקָסִמין

 FLUDARA ORAL TABS  ַטְבִליֹות  אֹוַרלְפלֹוַדָרה

 FLUTINE CAPS ְּכמּוסֹות  ְפלּוִטין

 FLUCONAZOLE 150 CAPS ְּכמּוסֹות ּוקֹוָנזֹולְפל

  CAPS (כל המינונים) FLUCONAZOLE TEVA ְּכמּוסֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעְפלּוקֹוָנזֹול
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 CAPS (כל המינונים) FLUCANOL ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְפלֹוַקנֹול

 FLORET TABS ַטְבִליֹות ְפלֹוֶרט

 PLAQUENIL SULFATE TABS ְבִליֹותטַ   סּוְלַּפאטְּפָלְקוּוִניל

 FEMOZOL F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות פמוזול

 TABS (המינונים כל) FAMOTIDINE TEVA  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע ַפמֹוִטיִדין

 FEMULEN TABS ַטְבִליֹות  ֵפמּוֶלן

 PAMID TABS ַטְבִליֹות ָּפִמיד

 FEMINET TABS ַטְבִליֹות ֵפִמיֵנט

 FAMPYRA TAB ַטְבִליֹות ַפְמִּפיָרה

 FEMARA F.C TABS  ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְפַמַרה

 TABS (המינונים כל) FANAPT ַטְבִליֹות  )כל המינונים (ַפַנאְּפּט

 PANADOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ָּפַנדֹול

) PENEDIL ַטְבִליֹות עם פעילות מושהית )כל המינונים( ֵּפֶנִדיל ל המינוניםכ ) E.R TABS 

 TABS (כל המינונים) PHENOBARBITAL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְפנֹוָּבְרִּביַּטל

 S.R TABS & SACHETS (כל המינונים) PENTASA ָשִקיֹות& ַטְבִליֹות ְּבִשְחרּור ִאיִטי  ג" מ500 ֵּפְנָטַסה

 PANCREASE E.C CAPS ְּכמּוסֹות ָּפְנְקֵרֲאז

 PEN-RAFA VK CAPLETS ַקְּפִליֹות ק-  ִויָרַפא-ֵּפן

 & PEN-RAFA VK FORTE POWDER FOR SYRUP ַקְּפִליֹות& ִסירֹוּפ  ק פֹוְרֶטה-  ִויָרַפא-ֵּפן
CAPLETS 

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

 PK-MERZ TABS  ַטְבִליֹות ֶמְרץ-ִפֵק 

 F.C TABS (כל המינונים) FEXOFENADINE TEVA ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעֵפְקסֹוֶפַנאִדין

  PARAMOL CAPLETS ַקְּפִליֹות ָּפַראמֹול

 PARAMOL AF & SHIUL DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַקְּפִליֹות בַלְיָלה&  ַאף ְוִשיעּול ְלִטיּפּול ַּביֹום ָּפַראמֹול

  PARAMOL AF DAY & NIGHT CARE CAPLETS ַקְּפִליֹות בַלְיָלה&  ַאף ְלִטיּפּול ַּביֹום ָּפַראמֹול

 PARAMOL TARGET CAPLETS ַקְּפִליֹות  ַטְרֶגטָּפַראמֹול

 PARAMOL PLUS CAPLETS ַקְּפִליֹות  ְּפלּוסָּפַראמֹול

 PARAMOL PLUS CAPLETS ַקְּפִליֹות  ְּפלּוסָּפַראמֹול

 PRAMIN TABS  ַטְבִליֹותְּפַראִמין

  TABS (כל המינונים) PRAVALIP ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְּפַרַבִליפ

 TABS (כל המינונים) PRAVASTATIN TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעְּפַרַבְסַטאִטין

 TABS (כל המינונים) PERDIX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵּפְרִדיְקס

 TABS (כל המינונים) PREDNISONE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵרדִניזֹוןּפְ 

 CAPS (כל המינונים) PRADAXA ְּכמּוסֹות  ְּפַרַדְקָסה

 TABS (כל המינונים) PROVERA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְּפרֹוֵבָרה

 PROGYLUTON TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוִגילּוטֹון

  PROGYNOVA TABS תַטְבִליוֹ  ינּוָבה'ְּפרֹוגִ 

 FERROGRAD FOLIC TABS ַטְבִליֹות  פוליקֵפרֹוַגְרד

 CAPS (כל המינונים) PROGRAF ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְּפרֹוְגָרף
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 PROVIGIL TABS ַטְבִליֹות יל'ְּפרֹוִויגִ 

 PROVIRON TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוִוירֹון

 PROZAC CAPS ְּכמּוסֹות ְּפרֹוָזק

 PROTOCIDE TABS ַטְבִליֹות ֹוִצידְּפרֹוט

  PROTHIAZINE TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוִטיַאִזין

 PROTHIAZINE SYRUP ִסירֹוּפ ְּפרֹוִטיַאִזין

 PROTHIAZINE EXPECTORANT SYRUP ִסירֹוּפ  ֵאְסֵפְקטֹוָרְנטְּפרֹוִטיַאִזין

 TABS (כל המינונים) PAROTIN ַטְבִליֹות )כל המינונים (ָּפרֹוִטין

 TABS (כל המינונים) PROLOL ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְּפרֹולֹול

 PROMNIX CAPS ְּכמּוסֹות ְּפרֹוְמִניְקס

 PROMETHAZINE EXPECTORANTS SYRUP ִסירֹוּפ 0.1 %ֵאְסֵפְקטֹוָרְנט  ְּפרֹוֵמָּתִזין

  PROMETHAZINE 0.1 % SYRUP ִסירֹוּפ 0.1 % ְּפרֹוֵמָּתִזין

 PRONESTIN LIQ נֹוֵזל ְסִטיןְּפרֹונֵ 

 PROFITEN TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוִפיֵטן

 PROPYL-THIOCIL TABS ַטְבִליֹות  ְּתיֹוִצילְּפרֹוִּפיל

 CAPS (כל המינונים) PROFENID ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְּפרֹוֵפִניד

 PROPECIA TABS ַטְבִליֹות ְּפרֹוֶפְסָיה

 TABS (כל המינונים) PROFEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְּפרֹוֵפְקס

 PROCOR TABS  ַטְבִליֹות ְּפרֹוקֹור

 PRO-CURE TABS ַטְבִליֹות ְקיּור-ְּפרוֹ 

 PREZISTA 300,400,600 TABS ַטְבִליֹות ְּפֵרִזיְסָטה

 TABS (כל המינונים) PARTANE ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַּפְרַטאן

 PERTUSSOL SYRUP ִסירֹוּפ ֵּפְרטּוסֹול

 PRYSOLINE TABS ַטְבִליֹות ְּפִריזֹוִלין

 FRISIUM TABS ַטְבִליֹות  ְּפִריּזיּום

 F.C. TABS (כל המינונים) PRIZMA  ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ְּפִריְזָמה

 PRIZMA FORTE F.C. TABS  ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  פֹוְרֶטהְּפִריְזָמה

 PRIMOLUT-NOR TABS ַטְבִליֹות נּור-ְּפִרימֹולֹוט

  FERRIFOL TABS ַטְבִליֹות ֵפִריפֹול

 FERRIPEL-3 SYRUP ִסירֹוּפ 3-ֵפִריֶּפל

 FERRIPROX F.C TABS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות ֵפִריְּפרֹוְקס

 PERMIXON CAPS ְּכמּוסֹות ֵּפְרִמיְקסֹון

 TABS (כל המינונים) PRANDASE ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ְּפַרְנַדאז

 TABS (כל המינונים) PRESSOLAT ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְּפֵרסֹוַלאט

 FRESCO TABS ַטְבִליֹות ְפֵרְסקוֹ 

 TABS (כל המינונים) PERPHENAN ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵּפְרֵפַנאן

 TABS (כל המינונים) PERCOCET ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵּפְרקֹוֵסט

 CITALOPRAM TEVA SCORED TABS  ַטְבִליֹות ֶּטַבע ִציַטאלֹוְּפַרם

 CYTOTEC TABS ַטְבִליֹות ִציטֹוֶטק
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 TABS (כל המינונים) CIPRAMIL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִציְּפָראִמיל

 CIPROGIS 125 mg F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ג" מ125 ִציְּפרֹוִגיס

 TABS & CAPLETS (כל המינונים) CIPRODEX ַקְּפִליֹות & יֹותַטְבלִ  )כל המינונים (ִציְּפרֹוְדְקס

 TABS (כל המינונים) CYPRON ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִציְפרֹון

  TABS (כל המינונים) CIPROFLOXACIN TEVA ַטְבִליֹות  )כל המינונים(  ֶּטַבעִציְּפרֹוְפלֹוְקָסִצין

  F.C TABS (כל המינונים) CIPRALEX צּוּפֹותְמ  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִציְּפָרְלְקס

 CYCLOSPORINE SOFT GELATINE CAPS ַרּכֹות  ֶגַלִטין ְּכמּוסֹות ִציְקלֹוְסּפֹוִרין

  TABS (כל המינונים) CHAMPIX  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְמִּפיְקס'צַ 

 CAPS (כל המינונים) CEFOVIT ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ֶצפֹוִויט

 F.C. TABS (כל המינונים) CEFURAX ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶצפּוַראְקס

 CAPS (כל המינונים) CEFALOR ְּכמּוסֹות  )כל המינונים( ֶצַפלֹור

 CHARCODOTE AQUEOUS SUSPENSION ַּתְרִחיף סֹוְסּפְנְסָיה ֵמיִמית ְרקֹודֹוט'צ

 KAOPECTIN SUSPENSION ַּתְרִחיף ָקאֹוֵּפְקִטין

 KAYEXALATE PWDR. FOR SUSPENSION  ַאְבָקה להכנת ַּתְרִחיףְקֵאיְקַסַלאט

  CANDESARTAN PLUS TEVA TABS ַטְבִליֹות  ְּפלּוסַקאְנֵדָסְרַטן

 KUFFEX DM SYR ִסירֹוּפ DM קאְפְקס

  CARDOXIN FORTE TABS ַטְבִליֹות  פֹוְרֶטהַקאְרדֹוְּכִסין

 TABS (כל המינונים) KARIN ַטְבִליֹות  )ניםכל המינו( ַקאִרין

 TABS (כל המינונים) CABASER ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָקָּבאָסר

 CABOTRIM 0.5 , 1 , 2 TABS ַטְבִליֹות 2 , 1 , 0.5 קּבֹוְתִרים

  TABS & CAPLETS (כל המינונים) CADEX ַקְּפִליֹות& ַטְבִליֹות  )כל המינונים (ַקְדְקס

 CODABROL SYRUP & TABS ַטְבִליֹות & ִסירֹוּפ ַאְּברֹולקֹוְד 

 TABS (כל המינונים) COD-ACAMOL ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ָאָקמֹול-קֹוד

 COD-GUAIACOL SYRUP ִסירֹוּפ גּואיאקֹול-קֹוד

 CODIVIS S.R. CAPS ְּכמּוסֹות )ִשְחרּור מּוְשֵהה  (קֹוִדיִביס

 F.C TABS (כל המינונים) CO-DIOVAN ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות )וניםכל המינ( ִדיֹוַבאן- קוֹ 

 CODICAL TABS ַטְבִליֹות קֹוִדיַקל

 TABS (כל המינונים) QUETIAPINE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(25  ֶּטַבעְקֶווִטיַאִפין

 COLDEX CAPLETS & TABS ַטְבִליֹות & ַקְּפִליֹות קֹוְלֵדְקס

 COLD-CARE SYRUP ֹוּפִסיר ֵקר-קֹוְלד

 COLOTAL TABS ַטְבִליֹות קֹולֹוַטאל

 COLCHICINE TABS ַטְבִליֹות קֹוְלִכיִצין

 COLPERMIN E.C HARD GELATIN CAPS ֶגַלִטין ְּכמּוסֹות קֹוְלּפְרִמין

 COMBIVIR TABS ַטְבִליֹות קֹוְמּבִיִויר

) COUMADIN ַטְבִליֹות )כל המינונים( קּוָמִדין ינוניםכל המ ) TABS  

 COMPETACT F.C TABS ַטְבִליֹות ְמצּוּפֹות  קֹוְמּפַטְקט

  TABS (כל המינונים) CONVERTIN ַטְבִליֹות )כל המינונים( קֹוְנֶבְרִטין

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

 E.R TABS (כל המינונים) CONCERTA  ַטְבִליֹות )כל המינונים( קֹוְנֶסְרָטה
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 TABS (כל המינונים) CONCOR ַטְבִליֹות  )כל המינונים( קֹוְנקֹור

 KUKIDENT CREAM & TABS ַטְבִליֹות& קרם  קּוִקיֵדְנט

 CORTISONE ACETATE TABS ַטְבִליֹות ַאְצַטאט קֹוְרִטיזֹון

  CAPS (כל המינונים) CURATANE ְּכמּוסֹות )כל המינונים( קּוָרָטן

  TABS (כל המינונים) CASODEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָקזֹוֶדְקס

 CATAFLAM TABS ַטְבִליֹות ָקָטאְפָלם

 KIVEXA F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ִקיְווְקָסה

 KYTRIL TABS ַטְבִליֹות ִקיְטִריל

 QUINIDINE SULFATE TABS  ַטְבִליֹות  סּוְלַּפטִקיִניִדין

 QUININE SULFATE  ַטְבִליֹות  סּוְלַּפטִקיִנין

 KALBETEN SUSPENSION & TABS ַטְבִליֹות & ַּתְרִחיף ַקְלֵּבֶטן

 KALBETEN FORTE SUSPENSION & TABS ַטְבִליֹות & ַּתְרִחיף  פֹוְרֶטהַקְלֵּבֶטן

 KALGARON MINT & ORANGE LOZENGES ָצה ַטְבִליֹות לְמִצי ּתּות& ָּתּפּוז &  ֵמְנָטה ָקְלַגרֹון

 CLOOD TABS  ַטְבִליֹות ְקלּוד

 CLONNIRIT TABS  ַטְבִליֹות ְקלֹוִניִריט

 TABS (כל המינונים) CLONEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְקלֹוְנְקס

 CLOPIDOGREL TEVA TABS ַטְבִליֹות  ֶּטַבעְקלֹוִּפידֹוְגֶרל

  CLOPIXOL ORAL DROPS & TABS ַטְבִליֹות  & ִטיּפֹות ְקלֹוִּפיְקסֹול

 KALURIL TABS ַטְבִליֹות ָקלֹוִריל

 KLIOGEST TABS ַטְבִליֹות ְקִליאֹוֵגְסט

 QLAIR F.C TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות ְקֵלִייר

 CALMANERVIN ELIXIR & TABS ַטְבִליֹות& ֱאִליְקִסיר  ַקְלַמְנְרִבין

  KALSINUS TABS ַטְבִליֹות ַקְלִסינּוס

  CALCIUM TABS ַטְבִליֹות ַקְלְציּום

 CALCIUM + D TABS ַטְבִליֹות ִדי ַקְלְציּום

 CALCILESS E.C. TABS  ַטְבִליֹות ַקְלִציֶלס

 KLARIDEX CAPLETS ַקְּפִליֹות ְקָלִריֵדְקס

 CLARINASE REPETABS TABS ַטְבִליֹות  ֶרְּפַטְּבסְקַלִריָנז

 TABS (כל המינונים) CLARITHROMYCIN TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעיִציןְקַלִריְתרֹוִמ 

  KEMADRIN TABS ַטְבִליֹות ֵקָמְדִרין

 TABS (המינונים כל) CANDOR ַטְבִליֹות  )כל המינונים (ַקְנדֹור

 KANK-A LIQ נֹוֵזל ָקְנַקא

) XALKORI  ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְקַסאְלקֹוִרי ל המינוניםכ ) CAPS  

 XATRAL SR 5 mg , 10 mg F.C. TABS ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות SR ְקָסְטָרל

 XATRAL 2.5 MG TABS ַטְבִליֹות ג" מ2.5 ְקָסְטָרל

 XELODA TABS ַטְבִליֹות ְקֵסלֹוָדה

 TABS (כל המינונים) XANAGIS ַטְבִליֹות ְקָסַנאִגיס

 E.R. TABS (כל המינונים) .XANAX X.R ַטְבִליֹות XR ְקָסַנאְקס

 XENAZINE 25 TABS ַטְבִליֹות 25 ְקָסַנִזין
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 XENICAL CAPS ְּכמּוסֹות ְקֵסִניָקל

 F.C. TABS (כל המינונים) XEFO ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְקֵספוֹ 

 F.C TABS (כל המינונים) XARELTO  ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְקַסְרֶלטוֹ 

  CAPHOSOL SOL ְּתִמיָּסה  ָקּפֹוסֹול

 F.C TABS (כל המינונים) KEPPRA  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵקְּפָרה

 TABS (כל המינונים) CAPRELSA ַטְבִליֹות )כל המינונים (ַקְּפֶרְלָסה

 CAPS (כל המינונים) CREON ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְקְראֹון

 CREON MICRO GRANULES ַרנּולֹות גְ  ִמיְקרוֹ  ְקְראֹון

  CARBAGLU TAB ַטְבִליֹות ַקְרָּבְגלּו

  TABS (כל המינונים) CARVEDEXXON ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ַקְרֶבֶדְקסֹון

 TABS (כל המינונים) CARDORAL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַקְרדֹוַרל

 CARDIOPIRIN TABS ַטְבִליֹות ַקְרְדיֹוִפיִרין

 TABS (כל המינונים) CARDILOC ַטְבִליֹות )כל המינונים( ַקְרִדילֹוק

  TABS (כל המינונים) CARVEDILOL TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעַקרְוִדילֹול

  CARTIA E.C. TABS ַטְבִליֹות  ַקְרְטָיה

 CAPS (כל המינונים) CRIXIVAN ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ְקִריְקִסיַבאן

  TABS (כל המינונים) CRESTOR ַטְבִליֹות )כל המינונים (ְקְרְסטֹור

 KATADOLON PR TABS ְמֻמָּׁש ּבִשְחרּור ַטְבִליֹות PR ַקַתדֹולֹון

 F.C TABS (כל המינונים) RASILEZ ַטְבִליֹות )כל המינונים( ָראִסיֵלז

 TABS (כל המינונים) REVOLADE מצופות  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵרבֹוֵלייד

 REBETOL CAPS ְּכמּוסֹות ֵרֵּבטֹול

 REVLIMID CAPS  ְּכמּוסֹות ֶרְבִליִמיד

 CAPS (כל המינונים) ROACCUTANE ְּכמּוסֹות  )כל המינונים (רֹוַאקּוָטן

 ROVAMYCINE TABS ַטְבִליֹות רֹוָבאִמיִצין

 ROGASTI 20,40 TABS ַטְבִליֹות 40,20 רֹוָגְסִטי

 TABS (כל המינונים) RODENAL ַטְבִליֹות )כל המינונים (ֵדָנלרוֹ 

 ROWATINEX CAPS ְּכמּוסֹות רֹוָואִטיֵנְקס

  ROWACHOL CAPS & LIQUID נֹוֵזל & ְּכמּוסֹות רֹוָואכֹול

 REVATIO TABS ַטְבִליֹות ֵרָווְטיוֹ 

 TABS (כל המינונים) ROSUVASTATIN TEVA ַטְבִליֹות  )כל המינונים( ֶּטַבע רֹוזּוַבְסַטִטין

 TABS (כל המינונים) RONEXINE ַטְבִליֹות )כל המינונים( רֹוָנְקִסין

 TABS (כל המינונים) ROPINIROLE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע רֹוִּפיִנירֹול

 ROXO 150 SCORED TABS ַטְבִליֹות 150 רֹוְקסוֹ 

 ROKACET CAPLETS ַקְּפִליֹות רֹוַקֵסט

 ROKACET PLUS CAPLETS ַקְּפִליֹות  ְּפלּוסרֹוַקֵסט

  F.C TABS (כל המינונים) RESOLOR ְמצּוּפֹות ַטְבִליֹות )כל המינונים ( רזולור

 RAZIN CAPS ְּכמּוסֹות ָרִזין

 CAPS (כל המינונים) RETROVIR ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ֵרְטרֹוִביר

 RIBONE 35 TABS ַטְבִליֹות 35 ִריּבֹון
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 RIDAURA TABS ַטְבִליֹות ִריַדאּוָרה

 TABS (כל המינונים) RIDAZIN ַטְבִליֹות )כל המינונים ( ִריָדִזין

 RIVOTRIL DROPS ִטיּפֹות  ִריוֹוְטִריל

  TEVA TABS (כל המינונים) RISEDRONATE  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֶּטַבע ִריזְדרֹוַנט

 TABS (כל המינונים) RIZALT ַטְבִליֹות )כל המינונים (ִריָזְלט

 RITALIN S.R. TABS ַטְבִליֹות S.R ִריָטִלין

  M.R. CAPS (כל המינונים) RITALIN LA ְּכמּוסֹות בשחרור מּוְשֵהה )כל המינונים( LA ִריָטִלין

 CAPS (כל המינונים) RYTHMICAL ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ִריְטִמיָקל

 CAPS (כל המינונים) REYATAZ סֹותְּכמּו ֵרָייאַטאז

 RILUTEK TABS ַטְבִליֹות ִרילֹוֵטק

  TABS (כל המינונים) RELERT ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריֵלְרט

 RIMACTAN CAPS ְּכמּוסֹות ִריָמְקַטן

 TABS & ORAL SOLUTION (כל המינונים) RISPOND ְּתִמיָסה & ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריְספֹוְנד

 TABS & ORAL SOLUTION (כל המינונים) RISPERDAL ְּתִמיָסה & ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריְסֵּפְרַדל

 TABS (כל המינונים) RISPERIDEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריְסֵּפִריֵדְקס

  TABS (כל המינונים) RYTHMEX ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִריְּתֵמְקס

 RELAXINE TABS ִליֹותַטבְ  ֵרָלְקִסין

 F.C TABS (כל המינונים) REMOTIV ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִרמֹוִטיב

  CAPS (כל המינונים) RAMITENS ְּכמּוסֹות )כל המינונים( ָרִמיֵטְנס

  TABS (המינונים כל) RAMITENS PLUS ַטְבִליֹות   ְּפלּוסָרִמיֵטְנס

 TABS (כל המינונים) REMINYL ַטְבִליֹות )כל המינונים (ֵרִמיִניל

 P.R CAPS (כל המינונים) REMINYL PRC ְּכמּוסֹות )כל המינונים( PRCֵרִמיִניל

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

) RAMIPRIL PLUS TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים( ְּפלּוס ֶּטַבע ָרִמיְּפִריל ל המינוניםכ ) TABS 

 REMERON F.C TABS ַטְבִליֹות ֵרֶמרֹון

 TABS (כל המינונים) RENAGEL ַטְבִליֹות )כל המינונים( ל'ִרנגֶ 

 RENVELA POWDER & TABS ַטְבִליֹות & ַאְבָקה  ֵרְנֶווָלה

 RECITAL 20,40 TABS ַטְבִליֹות 40,20 ֵרִסיָטל

 TABS (כל המינונים) REPAGLINIDE TEVA ַטְבִליֹות )כל המינונים(  ֶּטַבעֶרַּפאְגִליִניד

 RAPAMUNE COATED TABS ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות ָרַּפאְמיּון

 TABS & CAPLETS (המינונים כל) RAFASSAL ַקְּפִליֹות  & ַטְבִליֹות )כל המינונים (ָרַפאַסאל

 RAFATHRICIN + BENZOCAINE LOZENGES ַטְבִליֹות לעיסות ֵּבְנזֹוָקִאין + ָרַפאְּתִריִצין

 REKOD TABS ַטְבִליֹות ֵרקֹוד

  TABS (כל המינונים) REQUIP ַטְבִליֹות )כל המינונים( ִרְקוִויפ

 REKAMIDE TABS ַטְבִליֹות ַרָקִמיד

 SHELLY TABS ַטְבִליֹות ֶשִלי

 SHILSHUL X TABS ַטְבִליֹות X ִשְלשּול

 S.R. CAPS (כל המינונים) THEOTARD תְּכמּוסוֹ  )כל המינונים( ֵּתאֹוָטְרד

 TABS (כל המינונים) TORID ַטְבִליֹות )כל המינונים( ּתֹוִריד
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 S.R. TABS (כל המינונים) THEOTRIM  ַטְבִליֹות )כל המינונים( ֵּתיאֹוְתִרים

 THALIDOMIDE PHARMION HARD CAPS ְּכמּוסֹות  ַפאְרִמיֹוןָּתִלידֹוִמיד

 TARODENT MOUTHWASH יַפת ֵּפהְשִט  ָּתרֹוֵדְנט

 F.C TABS (כל המינונים) TARIM ְמצּוּפֹות  ַטְבִליֹות )כל המינונים (ַּתִרים
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