תרופות בפסח תשפ"א

עם התקרב חג הפסח תשפ"א הבא עלינו לטובה
מגישים אנו שוב בס"ד מבוא קצר וחשוב
אודות ה'תרופות בפסח'

רשימת
התרופות

בעזרת הבורא יתברך אנו מתכבדים להגיש בזה את
הרשימה החדשה ומעודכנת לשנה זו.
זה שנות דור שהציבור הרחב מודע באופן כללי
לעבודת הקודש הנעשית ב"ועד הכשרות" במשך כל
השנים לגבי כשרות התרופות בכלל ,ובאופן מיוחד
לגבי כשרות התרופות לפסח .וזאת עקב דרישת
ציבור המהדרין המקפיד על קלה כבחמורה ובמיוחד
בימי הפסח ,ולפי הוראות הבד"צ שליט"א זה שנים
רבות.
עם זאת ,כמובן שחולים הזקוקים לתרופות מסויימות
בפקודת הרופאים ,אם דרך קבע ואם לרפואה לזמן
קצר ,ואין צריך לומר בחולים שיש בהם סכנה ח"ו,
חייבים להמשיך ולקחת את התרופות שרושמים
להם ,ואם יש להם ספק כלשהו ומהססים לקחת את
התרופות הנדרשות להם ,אין להם לפסוק ו"להחמיר"
על דעת עצמם ,אלא יש לעשות שאלת חכם.
לא זאת אף זאת ,רבים הם האנשים שאינם רואים
עצמם בגדר "חולים" ממש ,אלא לוקחים כל מיני
תרופות למניעת מחלות ,למניעת החרפה או
התפרצות של מחלות ח"ו וכדו' ,ואלו לעתים עושים
טעות חמורה ומסוכנת ואינם לוקחים את התרופות
החיוניות להם בימי הפסח .ישנם אחרים שזקוקים
לתרופות באופן זמני כמו במקרה של אנטיביוטיקה

1

לדלקת כלשהיא ,וביניהם יש כאלה שמבקשים
לעתים "להחמיר" על עצמם ,ולהמתין עם לקיחת
התרופות עד לאחר ימי חג הפסח ,וכדומה .מדקדקים
במצוות אחרים שיודעים שמחוייבים הם לקחת
תרופות מסויימות ,עקב חשש לפיקוח נפש ממש,
אך בכל זאת מחפשים לעתים קרובות תחליפים שאין
בהם חשש או ספק חמץ לתרופות שהם נזקקים
להן ,ובינתיים יש והם נמנעים מלקחת את התרופות
שהם זקוקים להן ,דבר שעלול לגרום לבעיות רפואיות
קשות ח"ו.

רשימת
התרופות

בעקבות זאת ובהוראת רבותינו הגאוה"צ הביד"צ
זצ"ל נ"ע ,ולהבחל"ח החיים אתנו לאיושט"א ,נחלצנו
זה עשרות בשנים ,ועומדים אנו בקשר עם מפעלי
התרופות העיקריים כדי לזרזם שיחליפו חומרים
שונים שבחשש חמץ עם חומרים שאין בהם חששות
חמץ ,כמו השימוש בגלוקוזה ,סורביטול ,ואלכוהול
וכדומה שמופקים גם מחיטה ,בחומרים שמופקים
ממקורות שאינם חמץ .ובמקרים שיש בעיות של
חמץ ,אנו מנסים לבדוק את התחליפים המתאימים
שיכולים להחליף את התכשירים הבעייתיים עם
תכשירים שאין בהם חשש חמץ ואשר הם זהים
בפעילותם הרפואית בעז"ה .והדברים עתיקים
וידועים לכל המדקדקים בכשרות.
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במהלך השנים ידענו ב"ה הצלחות מרובות ,וגם
שבענו אכזבות לא מעטות ,בשנים האחרונות אף
חילקנו את צערינו עם הציבור והודענו על הקשיים
המרובים ועל מפח הנפש שהיו מנת חלקנו בנושא
הסירופים האנטיביוטיים ועוד .כל מי שזכה לגדל כמה

ילדים ,יודע בד"כ על בשרו ,כי מוצרי הסירופים יש
בהם צורך חיוני עד למאוד לתינוקות ולילדים קטנים
הסובלים באופן מיוחד בעונת המעבר בין החורף לקיץ
שחל בדיוק בימי חג הפסח.

רשימת
התרופות

בסייעתא דשמיא מרובה גם השנה אנשי בשורה
הננו ,והרשימה אשר אנו נותנים לפניכם היום כולל
עשרות תרופות חדשות עליהם עמלנו רבות כדי
שנוכל לאשר אותם לפסח לתועלת הציבור כאשר
תחזינה עיניכם ברשימת התרופות.
יצויין כי כל העבודה המושקעת בכל הנ"ל ,כולל
הוצאות הביקורים במפעלים בארץ ובחו"ל ,נעשית
על חשבון "ועד הכשרות" של בד"צ העדה החרדית
שהיא לבדה נושאת בכל ההוצאות הכבדות ,כאשר
המטרה היא אחת ויחידה :לדאוג בעז"ה לציבור
המדקדקים בכשרות ,המבקשים להקפיד ולשמור
מכל משמר על טוהר שולחנם ,גם כגון דא בתרופות
וכן גם בנושאים אחרים שאינם דווקא כשרות המזון
שבהשגחת הבד"צ ,גם אם הדבר מצריך השקעות
והוצאות מצד ועד הכשרות .והכל כדי לזכות את
ציבור המהדרין בעז"ה.
כתמיד יש מועד שבו חייבים לסגור את גליון
ה"מדריך" כדי להגישו לדפוס ,ואולם עדיין ישנם כמה
וכמה תרופות שהבירורים לגביהן נמשכים .עדיין אנו
ממשיכים בבדיקות הדרושות ומצפים לתשובות
סופיות ,ובעז"ה במידה ויהיו כאלה נפרסם את
תוצאותיהן לקראת החג לתועלת הציבור.
כברת דרך ארוכה עברנו בעזרתו יתברך מאז שנת
תשכ"ב ,כאשר יסדנו ועד מובחר של רופאים ,רוקחים
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וכימאים מומחים ויראי-שמים ,שעסקו יחד עם
הרבנים הגאונים שליט"א ראשי ועד הכשרות בבירור
מהותן של התרופות השונות לגבי כשרותן בפסח.
מאז ועד עתה השקענו דמים מרובים – תרתי משמע
– בענינים אלו ,וב"ה ראינו ברכה בעמלנו.

רשימת
התרופות

בעז"ה לא הסתפקנו במעקב גרידא אחרי אופן ייצורן
של התרופות ,אלא גם פעלנו ונקטנו יוזמות שונות
בענין זה ,וב"ה איסתייעא לנו מן שמיא ומצאנו אוזן
קשבת אצל רוב התעשיות הפרמצבטיות בארץ ,כך
שמרבית התרופות המיוצרות בארץ הן היום ללא
חששות לפסח.
נסתפק כאן בדוגמת הכדורים שבעבר השתמשו
בייצורם בעמילן חיטה ,ורובם היו חמץ גמור ,וביוזמתנו
החלו אז להשתמש בהרכבתם בעמילן תפו"א או
תירס (קטניות) אשר רבותינו הבד"ץ שליט"א התירום
לצורך רפואה בהיותם מעורבים יחד עם חומרי
הסם המרפאים .היום ישנם תרופות בודדות ממש
שהעמילן בהם הוא חמץ
לדוגמה :ריטלין  10מ"ג (מלבד  )LA /SRעדיין עשוי
עם עמילן חיטה – חמץ גמור .ואולם כל סוגי הריטלין
האחרים – הם ללא חשש חמץ.
לצערינו עדיין נמשכת המגמה הכללית בעולם ,ואחוז
נכבד של מוצרים כמו גלוקוזה ,דקסטרוזה ,עמילנים,
עשויים מחיטה .וכך מוצף השוק העולמי במוצרי
חמץ ,ויש לעמוד על המשמר במשנה זהירות.
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השיפורים בתעשיות התרופות בארץ כאמור
מתאפשרים בעז"ה הודות לעבודת "ועד הכשרות"

בענין זה במשך כל ימות השנה .כי תפקידנו אינו
מצטמצם רק בפרסום רשימת תרופות בערב החג,
אלא בפעולה מתמדת ויגיעה רבה בכל ימות השנה,
לצורך חג הפסח.

רשימת
התרופות

כפי שכבר הודענו לציבור בעבר ,הצלחנו גם בסייעתא
דשמיא להביא לידי כך שגם מרכיבים כמו גליצרין
ואלכוהול שנמצאים בתרופות רבות ובסירופים
המיוצרים בארץ ,יהיו ממקורות שאין עליהם חששות
כשרות( ,גליצרין מופק בהרבה מקרים גם משומן מן החי) .וכל
התרופות המיוצרות כהיום בארץ והמכילות גליצרין,
יש להניח שמדובר בגליצרין כשר.
למרות ההצלחה בעז"ה עם כשרות ה'מוקסיפן' לפסח
כנ"ל ,שזה כמה שנים שהוא מותר לשימוש בפסח,
נושא כשרות כלל הסירופים לפסח עדיין ממשיך
לגרום בעיות רבות ,בעיקר בגלל בעיית התמציות
שמשתמשים בהן בהרכבת הסירופים הנוזליים .כל
אחת מהתמציות מורכבת מעשרות חומרי גלם שונים
שעלולים להיות בחששות חמץ .הקושי העיקרי
הוא כי כל שינוי בפורמולציה של התמצית/חומר
הטעם מצריך סידרה שלימה של בדיקות מקצועיות
ואישורים מרשויות הבריאות ,אשר לעתים זה תהליך
שנפרס על פני שנתיים ויותר ...מרבית החברות
הגדולות מתקשות מאוד לעשות זאת.
סיבה נוספת היא כי כל שינוי מצריך אישורים נוספים
מרשויות הבריאות במדינות אחרות שאליהן מיוצאות
התרופות .זו הסיבה לצערינו שסירופים חשובים
רבים ,בעיקר ממשפחת האנטיביוטיקה ,עדיין אינם
מתאימים לפסח זה שנים.
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קושי מיוחד יש לנו עם הסירופים יען כי חלק
מהתמציות לתכשירים כולל תכשירים אנטיביוטיים
שונים מגיעים ממפעלים בחו"ל ,וקשה מאוד לבדוק
את שרשי כל החומרים המרכיבים את החומר
הממתיק.

רשימת
התרופות

על הציבור גם לדעת שתמיד ישנם שינויים ,רק
בשנה זו ישנם עשרות שינויים ברשימה ורשימת
התרופות מהשנה האחרונה כמעט ואינה רלוונטית
השנה .גם בסירופים ישנם שינויים ,כמו:
הסירופים ממיגוון האקמולי המותרים השנה הם רק
"אקמולי פורטה לילדים גדולים בטעם תותי פרוטי
 250מ"ג" ו"אקמולי בטעם פירות  125מ"ג" .כמו כן
גם מותרים בפסח הסירופים "דקסאמול סירופ בטעם
פטל" וכן "קודאברול".
יצויין כי נעשתה השנה עבודה מאומצת מול חברת
התרופות כדי שיהיה ניתן לאשר עוד סירופים לטובת
ציבור המבקשים כדוגמת סוגי אקמולי וכו' שלעת
עתה לא מאושרים לפסח ,ומצד החברה קיים רצון
טוב לבוא לקראת הציבור אך לשנה זו לא הצליחו
בזה .ומקווים מאוד להיות אנשי בשורה לקראת שנה
הבעל"ט.
כמו כן יש עוד כמה סירופים שיהיו בעז"ה מתאימים
לפסח השנה .יצויין שוב המוקסיפן שכבר עמדנו עליו
לעיל ,שגם השנה הוא מותר לשימוש בפסח.
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טיפות פניסטיל כתכשיר אנטי היסטמין – (אלרגיות).
שנחוץ מאוד להרבה אנשים שסובלים מאלרגיה
בפרט בתקופה זו מותר לפסח

לעומת זה ישנן תרופות חשובות ,שאנו עדיין נתקלים
בבעיות לאשרן לפסח ,כמו כן ישנן תרופות שבעבר
אושרו לפסח ,אך היות שהיצרן שינה את הפורמולה
לכזו המכילה חמץ ,נאלצנו להוציאן מהרשימה,
במקרים אחרים היצרן שינה את אתר הייצור ומכאן
שגם הכשרות לפסח אינה כפי שהיתה.

רשימת
התרופות

אנשי בשורה אנו גם בתחום רשימת התרופות
המאושרות לפסח ,כי בעזרת הבורא רשימת
התרופות הנוכחית הוכנה בשיתוף פעולה הדוק
מועיל ופורה עם מומחי כל קופה"ח ובמיוחד עם
רבני ומומחי קופה"ח כללית ,והודות לקשרים
שלהם עם יצרני התרופות ,הצלחנו ב"ה לאסוף
את מירב המידע ופירוט ההרכבים של כמעט כל
התרופות המשווקות בארץ ,לנפות ולמיין ולבדוק
כל הטעון בירור לתועלת הציבור הנזקק להם בימי
חג הפסח.
כדי להקל על ציבור השואלים בעניני תרופות
המאושרות לפסח גם השנה תהיה אפשרות לברר
על תרופות המאושרות לפסח ע"י קו טלפון מיוחד
ללא צורך במענה אנושי ע"י הקשת הברקוד שעל
קופסת התרופה או על ידי הקשת שם התרופה
ויקבל תשובה ברורה.

מספר הטלפון לשמוע תרופות
המאושרות לפסח:
073-2490578
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אנו מקוים להמשיך בעז"ה גם בעתיד לעקוב על עניני
כשרות התרופות לפסח ,גם בתרופות ,כדורים וכדו'
וגם בסירופים .כרגיל אנו ממשיכים לקוות בעז"ה
כי בעתיד תהיינה יותר ויותר תרופות ללא חששות
לפסח.

רשימת
התרופות

גם השנה הוצאנו מהרשימה את כל התכשירים
שמותרים בשימוש באופן גורף ,כמו כל המשאפים,
טיפות עיניים ואזניים למיניהן ,פתילות ,זריקות ,וכל
המשחות החיצוניות לעור.
"רשימת התרופות" העיקרית ניתנת בלועזית ובסדר
 .A.B.Cהלועזי ,כדי להימנע מטעויות ושיבושים,
וכן היא מתחילה מצד שמאל ונקראת לצד ימין.
לרווחת אלו שאינם קוראים אותיות לועזיות ,נתנו את
הרשימה גם באותיות עבריות.
ליד כל שם תרופה צויין סימן בלועזית ,כמוOINT :
(משחה)( CAP ,קפסולה)( TAB ,כדור)( LIQ ,נוזל),
הבא לציין כי תרופה זו מותר לקחת רק או גם באותה
צורה שצויין ברשימה זו .כי רבות הן התרופות
המיוצרות במספר צורות ,כגון( Pramin :פראמין)
שיש ממנה )1 :טבליות ( ,)TABסירופ (( .)SYRוגם
פתילות) .למשל ,הבירורים שלנו העלו כי מהתרופה
"פראמין" הטבליות הן בסדר( ,וכן גם הפתילות) ,בעוד
שלא כן הדבר לגבי הסירופ .לכן זה מופיע ברשימת
התרופות  ,TAB PRAMINפירוש הדבר כי רק
הטבליה מותרת בפסח ולא הסירופ ,וכן הלאה.
(לתועלת הציבור אנו נותנים להלן "מקרא" ,להבנת הסימנים).
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תרופות שלא צויין לידן שום סימן ,פירוש הדבר כי הן

כשרות בכל הצורות שישנן ,או שאין מהן כי אם צורה
אחת.

רשימת
התרופות

בכל תרופה שצויין לידה סימן-לוואי או מספר מסויים,
פירושו כי רק התרופה הנושאת סימן או מספר זה
כשרה ,ואילו תרופה הנושאת את אותו השם ללא
סימן-הלוואי או המספר המצויין אינה כשרה לפסח.
כאשר לא מצויין מינון מסויים ,הרי שכל המינונים הם
בסדר ,או שיש מהם רק סוג מינון בודד.
כל הסוגים דלהלן אפשר להשתמש בהם בפסח:
•זריקות.
•פתילות.
•תכשירי חוקן.
•טיפות אף עינים ואזניים.
•משחות חיצוניות לעור.
•משאפים לסוגיהם.
•מדבקות לעור.
•סוגי "יוד".
גם השנה עשינו בירורים על החומר "חומצה פולית"
המהווה תכשיר חיוני לסובלים מחוסר ברזל וסוגים
רבים אושרו ברשימה .כמו גם תכשירי ברזל שונים ,הן
בצורת כדורים וכן גם סירופים.
בהזדמנות זו נביע תודתנו למוסדות הרפואיים
השונים ,המומחים הפרמצבטיים ,ובעלי בתי
המרקחת ,המסייעים לנו בעבודת הקודש למען הכלל.
 תרופות רבות שלא נכללו ברשימה זו ,אין משמעותןשאנו יודעים בבירור שיש בהן מרכיבי חמץ ,אלא
במקרים רבים לא יכולנו להכניסן לרשימה רק מחמת
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רשימת
התרופות

ספק שקיים לגבי מרכיבי ביהח"ר המסויים המייצר
זאת.
בחלק מסוגי התרופות ישנם תרופות שלא נכללו
ברשימה זו מיצרן מסויים ,אבל קיימת תרופה זהה
מיצרן אחר שלגביה ידוע כי אין בה חששות לפסח וזה
כן הוכנס לרשימה .לכן אם תרופה מסויימת שזקוקים
לה אינה כלולה ברשימה זו ,יש להתייעץ עם הרופא
על החלפתה בתרופה שכן מופיעה ברשימה .לעולם
אין להחליט על שינוי או החלפה מבלי להיוועץ ברופא.
מי שזקוק לאחד מסוגי התרופות אשר הצורה
הנוזלית שלהם היא בעייתית לפסח ,רצוי להכין לפני
הפסח (אם יש) את אותן התרופות בצורות אחרות
המותרות ,כפי שהן מופיעות במדריך .וגם זאת לאחר
התייעצות עם הרופא או הרוקח האחראי .ככלל ,יש
להעדיף תמיד אם אפשר את הצורות היבשות ,כמו
כדורים או קפסולות ,על פני הסירופ.
אם ח"ו נזקקים לרופא במשך ימי החג ,רצוי לקחת את
ה"מדריך" ,וכאשר יבקש הרופא לרשום את המירשם,
יש לבקש אם אפשר תרופה הכלולה ב"מדריך".
ברור ,כי חולה שיש בו חשש סכנה ח"ו ,חייב בלית
ברירה להשתמש גם בתרופות שבחשש חמץ,
במקרה של הכרח ח"ו ,או זקנים וכדו' ,הוראת הבד"ץ
שליט"א היא :כי באם יש אפשרות לעטוף את
התרופה בקפסולה נקיה וריקה (שאפשר להשיגה בבתי-
מרקחת) וכך לבלוע אותה ,וכשאין אפשרות חייבים
לקחת את התרופה כמו שהיא.
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אם רופא רושם תרופה לסתם חולים ,ואין כשרותה
ידועה לפסח ,יש לעשות שאלת חכם.
עצה טובה לגבי ילדים בפסח ,כאשר הם זקוקים
לתרופה מסויימת ,שרק הכדורים שלהם כשרים
בפסח ,בעוד שהתרופות בצורה נוזלית (סירופ) הינן
בחששות ,יש לנסות לקחת הכדורים ולרסקם עד דק,
ולערב עם מי סוכר או דבש וכדו' ,וכך ליתנם לילדים.
אם לא מתאפשר הדבר ,יש לעשות שאלת חכם .ישנן
תרופות שאסור לרסקן ,ויש להיוועץ עם הרופא על
כך.

רשימת
התרופות

כל הכלים שמשתמשים בהם לתרופות ולריסוקן וכו',
יש להחזיקם בנפרד.
כל הבירורים שלנו לגבי התרופות הם אך ורק לענין
כשרותם בפסח ולא לכל ימות השנה .לימי השנה יש
להשתמש בכל התרופות עפ"י עצת הרופא.
רשימת תרופות זו כוחה יפה רק בא"י ,לגבי ארצות
חו"ל שמות התרופות והרכביהן שונה ,לפיכך יש
להתעניין בכל מקום בנפרד .עם זאת ,רבות מן
התרופות הכלולות ברשימה זו מיוצרות בחו"ל,
וכשרותן לפסח הובררה אחרי בדיקות מטעמנו.
פרטים אלו הם לפסח זה הבעל"ט בלבד.
ואנו תפילה להבוי"ת הרופא חולי עמו ישראל כי
המיכלא דאסוותא תהי' לרפואה שלימה לכל חולי
ישראל ,ולא יהיה צורך להשתמש בתרופות ,שלא
ניכשל בסכנתא ובאיסורא ,ויקויים בנו מקרא שכתוב:
"והסירותי מחלה מקרבך כי אני ה' רופאך".
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רשימת
התרופות

תרופות הומיאופטיות
בדבר תרופות הומיאופטיות ,עיין בשו"ת מנחת יצחק
(חלק ח ,סימן סח) שדן בזה בארוכה ומסקנתו להלכה,
שאם יש ספק אם נעשה מאלכוהול שנעשה מסתם
יינם ,מותר גם לחולה שאין בו סכנה .וכל זה לשאר
ימות השנה ,אבל לפסח צריך בירור שעכ"פ התערובת
האחרונה נעשתה באלכוהול שאין בו חשש חמץ,
ושנעשתה קודם פסח ,ושיש בה שיעור כדי לבטל
האלכוהול שבחשש חמץ ע"כ.
ויש לוודא זאת אצל הרוקח המכין את התערובת.
ומדבריו שם משמע שאם אינו בולע את התרופה
אלא שע"י טעימה נבלע בלשון ובחלל הפה ,יש
מקום להקל יותר( ,ועין גם בשו"ת "קנין תורה" ח"ד ,ובשו"ת
"להורות נתן" ח"ה).
יצויין כי בית מרקחת "רינה פארם" ברח' דוד ילין
 31ירושלים מייצר תרופות אלו והם ללא חשש
ומאושרים גם לפסח.

תרופות בשבת קודש
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תרופות רבות בכדורים או בקפסולות ארוזות
בפלסטיק קשיח וגב האריזה סגור ברדידי אלומיניום
דק ועליהם מודפס שם התרופה ,שם היצרן וכו' .יש
להיזהר בשבת קודש שלא להוציא את התרופה דרך
ציפוי נייר האלומיניום ,משום "מוחק" ,אלא יש לחתוך

את הפלסטיק השקוף ,שעליו אין הדפסת מילים ,וכך
להוציא את התרופה.

רשימת
התרופות

הציבור מתבקש כי במידה וישנן שאלות בענייני
תרופות ,לא להמתין לזמן הלחץ בערב החג ובימי
חוה"מ ,אלא להתקשר למשרדינו בשעות העבודה
הרגילות.

כל הבירורים שלנו לגבי התרופות הם
אך ורק לענין כשרותם בפסח ולא לכל
ימות השנה .לימי השנה יש להשתמש
בכל התרופות עפ"י עצת הרופא.
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מקרא

רשימת
התרופות

שם מלא

שם שם
מקוצר שם מלא באנגלית
מקוצר באנגלית

כמוסה (קפסולה)

קפס.

CAPS.

CAPSULE

קפליות

קפל.

CAPL.

CAPLETS

טיפות

טיפ.

DROP.

DROPS

משאפים

משא.

INH. / INHAL.

INHALATOR / INHALER

ג'לי

ג'ל

GEL.

JELLY

נוזל תמיסה  /תחליב נוז.

LIQ. / LOT.

LIQUID / LOTION

לכסניות
(סוכריות גרון)

לוז.

LOZ.

LOZENGES

משחה

משח.

OINT. / CR.

OINTMENT / PASTE

אבקה

אבק.

POW. / PWDR

POWDER

ספריי  -תרסיס

ספר.

SPR.

SPRAY

פתילה  /נר

פת.

SUP.

SUPPOSITORY

סירופ

סיר.

SYR.

SYROP

כדור

טבל.

TAB.

TABLET

דרז'ה

דרז.

DRAGS

DRAGEES

תמיסה

תמי.

SOL.

SOLUTION

תרחיף

תרח.

SUSP.

SUSPENSION

גרנולה  /גרגירים

גרנ.

GRAN.

GRANOLA / GRANULE

טלפון למקרים דחופים בלבד
בערב החג ובחול המועד פסח
ורק לתרופות שלא מופיעות ברשימה

05276-366-00
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רשימת
התרופות

XIGDUO XR - TAB ALL
DOSAGES
XOFLUZA - TAB
XPOVIO - TAB
XYLOVIT - DROP \ SPR

Y

YASMIN - TAB
YASMIN PLUS - TAB

ZEMPLAR - CAPS
ZEPOSIA - TAB
ZETIA - TAB
ZETO - TAB
ZEUS - TAB
ZIAGEN - TAB
ZINCOL - TAB

YAZ PLUS - TAB
YAZ - TAB

ZODORM - TAB

YENTREVE - CAPS

ZOELY - TAB

ZALDIAR - TAB
ZANIDEX - TAB
ZANTAC - TAB
ZAPPA - TAB
ZARIDEX - TAB \ CAPL
ZAROXOLYN - TAB
ZAVEDOS - CAPS
ZAVESCA - CAPS 100 mg
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ZEMON 40 XL - TAB

ZINNAT - TAB ALL
DOSAGES

Z

< תרופות באנגלית

ZELBORAF - TAB

ZOFRAN - TAB
ZOMIG - TAB
ZOPICLONE - TAB
ZOTON - CAPS
ZOVIRAX - CR
ZOVIRAX - TAB
ZYBAN - TAB
ZYKADIA - CAPL 150 mg
ZYLLERGY - CAPL
ZYPREXA - TAB ALL
DOSAGES

ZEFFIX - TAB

ZYTIGA - TAB

ZEJULA - HARD CAPS

ZYVOXID - TAB

VFEND - TAB

VOTRIENT - TAB

VIA-AVENIR - TAB ALL
DOSAGES

VOTUBIA - TAB ALL
DOSAGES

VIAGRA TAB 25/50/100 mg

V-TALGIN SYR \ DRO

VICTRELIS - CAPS

VUMERITY - TAB

VIEKIRAX - TAB ALL
DOSAGES

VYVANSE - CAPS ALL
DOSAGES

רשימת
התרופות

VIEPAX - TAB
VIEPAX XR - CAPL / TAB
VIMOLI - SYR

W

VIMPAT - TAB - ALL
DOSAGES

WAKIX - TAB ALL
DOSAGES

VIRACEPT - TAB

WELLBUTRIN - TAB

VIRAMUNE - TAB

WELLBUTRIN XR - TAB
ALL DOSAGES

VIREAD - TAB
VISABELLE - TAB

WHITE SOFT PARAFFIN
- OINT

VITAMIN D - TIPTIPOT
VITAMIN D3 1000 - TAB
(Sam On)
VITAMOX FORTE - CAPS
500
VITAMOX FORTE - SUSP
250

X

XADAGO - TAB
XALCORI - CAPS
XANAGIS - TAB

VITRAKVI - CAPS ALL
DOSAGES

XANAX XR - TAB

VOLIBRIS - TAB

XATRAL - TAB

VOLTAREN - TAB

XATRAL SR - TAB

VOLTAREN ACTI-GO TAB

XEFO - TAB

VORICONAZOLE TEVA TAB 50/200 mg

XELODA - TAB

XARELTO - TAB

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

XELJANZ TAB 5 mg

VORICONAZOLE TRIMA
- TAB

XENAZINE 25 - TAB

VOSEVI -TAB

XERMELO - TAB

XENICAL - CAPS

< תרופות באנגלית
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רשימת
התרופות

ULCERMIN - TAB

VASELINE - OINT

ULSANIC - TAB 1000 mg

VASODIP - TAB

URALYT-U - GRAN

VASODIP COMBO - TAB

URAMOX - TAB

V-DALGIN - SYR \ DROP

URGENIN - DRAG

VECTOR - TAB

URIKAL SACH - POW

VECTOR PLUS - TAB

UROCIT-K - TAB

VELTASSA - POWDER
FOR SUSP

UROCIT-K 10 mEq - TAB
URSOFALK - CAPS
URSOLIT - TAB \ CAPL
UTROGESTAN - CAPS
UVAMIN - CAPS

V

VABEN - TAB
VALACICLOVIR -TRIMA
- TAB
VALCYTE - TAB
VALERIAN FLORIS - DRO
VALETON - DROP
VALGANCICLOVIR TEVA
- TAB
VALOVIR - TAB
VALPORAL - SYR
VALTREX - TAB
VANCOMYCIN
FRESENIUS - ORAL SOL
VANCOMYCIN MYLAN ORAL SOL ALL DOSAGES

< תרופות באנגלית
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VARGATEF - CAPS ALL
DOSAGES
VASCACE - TAB

VEMLIDY - TAB
VENCLEXTA - TAB ALL
DOSAGES
VENLA - TAB
VENLAFAXINE TEVA TAB - ALL DOSAGES
VENLAFAXINE XR TEVA TAB - ALL DOSAGES
VENORUTON - CAPS\
TAB \ GEL
VENTOLIN - SYR \ TAB \
INH \ LIQ
VERAPABENE - TAB 40/80
mg
VERAPAMIL ACTAVIS TAB ALL DOSAGES
VERAPAMIL TEVA - TAB
ALL DOSAGES
VERAPRESS 240 SR CAPL
VERMOX - TAB
VERRULYSE
METHIONINE - DRAG
VERZENIO - TAB ALL
DOSAGES
VESANOID - CAPS
VESICARE - TAB

TIMONIL - TAB 300\600 mg

TRANXAL - CAPS

TINDEN - DROP

TRASENTAN - TAB ALL
DOSAGES

TIPTIPOT FERRIPEL DRO
TIPTIPOT VITAMIN D DRO
TOCARE - SYR
TOCTINO - CAP 10/30mg
TOFRANIL - TAB

TRAVAMIN - TAB
TRAZODIL - TAB
TREDAPTIVE - TAB
TRENTAL - TAB
TREXAPIN - TAB
TRIBEMIN - TAB

TOLTERODINE
AUROBINDO - CAPS

TRICAN - CAPS

TOLTERODINE ER - TAB
2/4 mg

TRICLONAM - SYR

TONIGHT - TAB

TRIENTINE - CAPS 300 mg

TOPAMAX - SPRINKLE
CAPS

TRICARDIA - TAB

TRIKAFTA - TAB
TRILEPTIN - TAB

TOPAMAX - TAB

TRISEQUENS - TAB

TOPIRAMATE TEVA - TAB
25/50/100/200/300/400 mg

TRITACE - TAB

TOPITRIM - TAB
TORID - TAB 10/20/40/80 mg
TORVA - TAB ALL
DOSAGES
TOVIAZ - TAB
TRACLEER - TAB 62.5/125
mg

רשימת
התרופות

TRITACE COMP - TAB
TRIVITAMIN - TAB
TRIZIVIR - TAB
TROBALT - TAB ALL
DOSAGES
TROSMOLYT - TAB
TROSPAS - TAB

TRAJENTA - DUO TAB
2.5/500mg, 2.5/850mg &
2.5/1000mg

TRUVADA - TAB

TRAMADEX - DROP

TYKERB - TAB

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

TUSSOPHEDRINE NF SYR

TRAMAL - CAPS
TRAMAL SR - TAB
TRANDATE - TAB ALL
DOSAGES

U

UFT - CAPS

< תרופות באנגלית
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רשימת
התרופות

TAFINLAR - CAPS 50/75mg

TEMIGRAN - CAPS

TAGRISSO - TAB ALL
DOSAGES

TEMO - CAPS
TEMPLAR - CAPS

TAMBOCOR - TAB

TENOFOVIR TEVA - TAB
245 mg

TAMIFLU - CAPS
TAMOFEN - TAB
TAMOXI - TAB
TAMOXIFEN - TAB
TAMOXIFEN TEVA - TAB
10/20 mg

TERAZOSIN TEVA - TAB
1/2/5mg
TERBINAFINE TEVA CAPL 250mg
TERBULIN - INH
TERBULIN - SYR

TAMSULOSIN INOVAMED
- TAB

TERIFLUNOMIDE TEVA TAB 14 g

TAMSULOSIN TEVA CAPS 0.4 mg

TERIL - TAB

TARGIN - TAB
TARIM - TAB ALL
DOSAGES
TARIVID - TAB
TAROCTYL - TAB
TASECTAN - CAPS
TASECTAN - SACH
TASIGNA - CAPS
TAVANIC - TAB
TECFIDERA - CAP
TEEJEL - GEL
TEETH TOUGH - LIQ
TEGRETOL - TAB
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TERAZOSIN - TAB

TAMSU TEVA - TAB

TARCEVA - TAB

< תרופות באנגלית

TEMODAL - CAPS

TALZENNA - CAPS ALL
DOSAGES

TEGRETOL CR - TAB
TELFAST 120, 180 - TAB

TERIL CR - TAB
TESALIN - TAB
TEVA - COLD - TAB
TEVACYCLINE - CAPS
TEVANATE - TAB
TEVAPIRIN - TAB 100 mg
TEYSUNO - CAPS ALL
DOSAGES
THALIDOMIDE CELGENE
- CAPS
THALIDOMIDE
PHARMION - CAPS
THEOTARD - CAPS
THEOTRIM - TAB
THERACAP 131 - CAPS
TIAZAR - TAB
TICLOPIDINE-TEVA - TAB

SITAGLIPTIN TEVA - TAB
ALL DOSAGES
SLEEP AID - TAB
SLIDER - TAB
SLOW DERALIN - CAPS
80/160 mg

STEROCORT - TAB
STILNOX - TAB
STIVARGA TAB
STOCRIN - TAB
STOPIT - CAPS

SLOW-K TAB

STRATTERA - CAPS ALL
DOSAGES

SODIUM BICARBONATE
- TAB

STRIBILD - TAB

SOLIAN - TAB

STUNARONE - TAB
SUCRIN - TAB

SOLIFENACIN TEVA - TAB
5/10 mg

SUMATRIDEX - CAPL

SOLIFENACIN TRIMA TAB 5/10 mg

SUMATRIPTAN - TAB
50/100 mg

SOLVEX - SOLUTION
(NOT ELIXIR)

SYMBICORT - INH

SOLVEX - TAB 8 mg

SYMDEKO - TAB

SORAFENIB TEVA - TAB

SYMPHOCAL - SYR
(HONEY AND LEMON
FLAVOR ONLY)

SORBON - TAB
SOTALOL - TAB
SPAN K - TAB 600 mg
SPASMALGIN - TAB
SPASMEX - TAB
SPASMOMEN - TAB
SPATONE UNFLAVORED
- LIQ

SWISS RELIEF - CAPS

SYNTHROID-TAB

T

T3 - TAB
TACROCEL - CAPS

SPIRIVA - CAPS

TADAIR - TAB ALL
DOSAGES

SPIRONOLACTONE TEVA
- TAB 25/100 mg

TADALAFIL TEVA ® - TAB

SPORANOX - CAPS

TADALIS TEVA - TAB ALL
DOSAGES

SPRYCEL - TAB
STATOR - TAB
STEGLATRO - TAB ALL
DOSAGES

רשימת
התרופות

TADAM - TAB ALL
DOSAGES
TAFAMIDIS - TAB 61 mg

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

< תרופות באנגלית
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רשימת
התרופות

RYTHMEX - TAB 150/300 mg

SERENADA - TAB

RYTHMICAL - CAPS

SEROQUEL - TAB ALL
DOSAGES

RYTHMONORM - TAB
150/300 mg

S

SABRILAN - TAB
SALAGEN - TAB
SALAZOPYRIN - TAB
SALAZOPYRIN EN - TAB
SALOFALK - TAB
SALVAKAL - TAB
SANDIMMUN NEORAL CAPS ALL DOSAGES
SANDIMMUN NEORAL
- ORAL SOLUTION 100
mg/ml

SERTRALINE TEVA - TAB
50/100 mg
SETRON - TAB
SEVELAMER TARO POW 800 mg
SEVELAMER TARO - TAB
SEVELAMER TARO - TAB
SHALOSH B - TAB
SHELLY - TAB
SHILSHUL X - TAB
SIFROL ER - TAB
SIL - ON - TAB 25/50/100 mg,

SATIVEX SPRAY

SILDENAFIL ACTAVIS TAB 25/50/100 mg

SEBIVO - TAB
SEDURAL - TAB
SEDURAL (NEW
FORMULATION) - TAB
SEGLUROMET - TAB ALL
DOSAGES
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SEROXAT - TAB
SERTRALINE - TAB

SANGCYA - SOL
SEASONIQUE - TAB

< תרופות באנגלית

SEROQUEL XR - TAB ALL
DOSAGES

SILDENFIL TEVA - TAB
50/100 mg
SILVEROL - CR (OINT)
SIMVACOR - TAB
SINEMET CR - TAB

SELEGILINE - TAB

SINGULAIR - TAB 10 MG
ONLY

SELGIN - TAB

SINTHROID - TAB

SELINCRO TAB 18 mg

SINTROM - TAB

SEMAP - TAB

SINUFED - TAB \ SYR

SENSAMOL - CAPL

SIRTURO - TAB

SERDOLECT - TAB

SIRTURO 100 MG - TAB

RESPRIM - TAB
RESPRIM FORTE - TAB
RETROVIR - CAPS
REVATIO - TAB
REVLIMID - CAPS
REVOLADE - TAB
REXITOL - SOL
REXULTI - TAB
REYATAZ - CAPS ALL
DOSAGES
REZOLSTA - TAB
RIBONE - TAB
RIDAURA - TAB
RIDAZIN - TAB
RIFADIN - CAPS
RIFAMPICIN LABATEC CAPS
RILUTEK - TAB
RIMACTAN - CAPS

RIVASTIGMINE TEVA CAPS ALL DOSAGES
RIVOTRIL - DROP
RIZALT - TAB (NOT
WAFERS) 5/10 mg
ROACCUTANE - CAPS
ROBINUL - TAB
RODENAL - TAB
ROGAAN - TAB
ROGASTI - TAB
ROKA-CARE - CAPS
ROKACET - CAPL
ROKACET PLUS - CAPL
ROKAL - TAB / CAPL
ROKAL PLUS - TAB
RONEXINE - TAB
ROPINIROLE TEVA - TAB
0.25/0.5/1/2/5 mg
ROSSINI - TAB

RIPALID - TAB AL
DOSAGES

ROSUVASTATIN TEVA TAB 5/10/20/40 mg

RISEDRONATE TEVA TAB

ROVASTATIN TEVA - TAB

RISPERDAL - TAB

ROWACHOL - CAPS \ LIQ

ROVAMYCINE - TAB

RISPERDAL ORAL - SOL

ROWATINEX - CAPS

RISPERIDEX - TAB / CAPL

ROXO - TAB

RISPOND - TAB \ SOL

ROZLYTREK - CAPS ALL
DOSAGES

RITALIN LA - CAPS
10/20/30/40 mg

רשימת
התרופות

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

RUBIFEN - TAB

RITALIN SR - TAB

RUBRACA - TAB

RIVASTIGMINE DEXCEL CAPS 1.5/3/4.5/6 mg

RUPAFIN - TAB
RYBELSUS - TAB
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רשימת
התרופות

PROTHIAZINE - TAB

RAMITENS PLUS - CAPS

PROTOCIDE - TAB

RANEXA - TAB375/500/750
mg

PROVERA - TAB
PROVIGIL - TAB
PROVIRON - TAB
PROXOL FORTE - TAB
PROZAC - CAPS
PRYSOLINE - TAB
PURI-NETHOL TAB
PYRAZINAMIDE - YAB
PYRIDOSTIGMINE - TAB

Q

QLAIR - TAB
QUETI 25 - TAB

RAVICTI - ORAL LIQ
RAXONE - TAB
RAZIN - CAPS
REAGILA - TAB ALL
DOSAGES
REBETOL - CAPS
REBONE 35 - TAB
RECITAL - TAB
REDUCTIL - CAPS
REGULAX - POW
REKAMIDE - TAB
REKIV - TAB
REKOD - TAB

QUINAGOLIDE - TAB

RELAXINE - TAB

QUINIDINE SUL - TAB
200 mg

RELERT - TAB 20/40/80 mg

R

RAFASSAL - TAB\ CAPL
RALOXIFENE TEVA - TAB
RAMIPRIL PLUS TEVA TAB 2.5/12.5/5/25 mg
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RASILEZ - TAB

QUETIAPINE TEVA - TAB
25/100/200/300 mg

QUININE SULF - TAB 300
mg
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RAPAMUNE - TAB

RAMIPRIL TEVA - TAB
ALL DOSAGES
RAMITENS - CAPS

RELIFEX - TAB
REMERON - TAB
REMINYL - TAB
REMINYL PRC - CAPS
REMOTIV - TAB ALL
DOSEGES
RENAGEL - TAB
RENVELA - TAB
REPAGLINIDE - TAB 0.5/1/2
mg
REPHENIDATE - TAB
RESOLOR - TAB 1/2 mg

PHENOBARBITAL - TAB

PRESSOLAT - TAB

PHENOBARBITONE - TAB

PREVYMIS - TAB

PHENOXYBENZAMINE
- CAPS

PREZISTA - TAB

PIFELTRO - TAB 100 mg

PRIDE - TAB ALL
DOSAGES

PILKA - DROP

PRIMOLUT-NOR TAB

PINDEN - TAB

PRIMONIL - TAB

PIOGLITAZONE TEVA TAB 15/30/45 mg

PRIZMA - TAB

PK –MERZ - TAB
PK-MERZ TAB
PLAQUENIL - TAB
POINT - TAB
POLYCOSE - POW
POSTINOR - TAB \ CAPS

PRIZMA FORTE - TAB
PROAVENIR- TAB
PROBECID - TAB
PROCOR - TAB
PRO-CURE TAB
PROFENID - CAPS
PROFEX - TAB

PRADAXA - CAPS ALL
DOSEGES

PROFITEN - TAB

PRAMIN - TAB

PROGRAF - CAPS 0.5/1/5
mg

PRANDASE - TAB
PRAVALIP - TAB
PRAVASTATIN TEVA TAB
10/20/40mg
PREDNISOLONE
ACETATE - TAB
PREDNISONE TAB 1/5/20
mg

PROGYLUTON - TAB
PROGYNOVA - TAB
PROLOL - TAB
PROMETHAZINE - SYR
PROMETHAZINE
EXPECTORANTS - SYR
PROMNIX - CAPS

PREFEMIN - TAB 40 MG

PRONAESTIN - LIQ

PREGABALIN DEXCEL CAPS 75/100/200/225/300 mg

PROPECIA - TAB

PREGABALIN INOVAMED
- CAPS ALL DOSAGES
PREGABALIN TARO CAPS ALL DOSAGES
PREPULSID - TAB

רשימת
התרופות

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

PROPRANOLOL RETARD
29/M - CAPS
PROPYLTHIOCIL - TAB
50 mg
PROPYLTHIOURACIL TAB
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רשימת
התרופות

OTEZLA - TAB ALL
DOSAGES

PARAMOL TARGET CAPS

OTIDIN - DROP

PARILAC - TAB / CAPS

OTRIVIN - DROP \ GEL\
SPR
OXACATIN - SYR
OXIS - INH
OXOPURIN 400 - CAPL
OXYBUTININ GM - TAB
OXYCODONE &
ACETAMINOPHEN
MALLINCKRODT - TAB
ALL DOSAGES
OXY-CONTIN - TAB
OXYN AVENIR - TABALL
DOSAGES

PARLODEL - TAB / CAPS
PAROTIN - TAB
PAROXETINE TEVA - TAB
PARTANE - TAB, 2/5mg
PATIENT WAX - ORMCO
PAXXET - TAB
PEGLAX NATURAL POW - Not Flavored
PENEDIL - TAB 2.5/5/10mg
PEN-RAFA VK FORTE CAPL / SYR
PENTASA - GRAN
PENTASA SR - TAB

P
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PENTOXIFYLLINE TEVA
ER - TAB

PALEXIA - TAB 50 mg

PEPTOLITE - SUSP

PALUDRIN - TAB

PERCOCET - TAB

PAMID - TAB

PERDIX - TAB

PANADOL - CAPL \ TAB

PERGOLIDE TEVA - TAB

PANCREASE EC - CAPS

PERIDOR - TAB

PANKREOFLAT - TAB

PERIO - CHIP

PAPAVERIN HCL - TAB

PERMIXON - CAPS

PARAFFIN - PURE OIL

PERPHENAN - TAB

PARAMOL - CAPL

PERTUSSOL - SYR

PARAMOL AF & SHIUL
DAY & NIGHT CARE CAPL

PETINIMID - CAPS 250 MG

PARAMOL AF DAY &
NIGHT CARE - CAPL
PARAMOL PLUS - CAPL

PHANALGIN - TAB
PHEBURANE - GRAN
PHENIDIN - TAB ALL
DOSAGES

NUROFEN PLUS - TAB
NUROFEN QUICK - TAB
256/512 mg

OMEPRADEX Z LIFE CAPL
OMEPRAZOLE - CAPL

NUSSIDEX - TAB

OMIC OCAS - TAB

NUVIGIL - TAB ALL
DOSAGES

OMNIC - CAPS

NYSTATIN READY MIX
- SOL
NYTOL - CAPL

רשימת
התרופות

ONDANSETRON
INOVAMED - TAB 4/8 mg
ONE-ALPHA - CAPS 0.25
MCG
ONGLYZA - TAB

O

OCALIVA - TAB
OCSAAR - TAB
OCSAAR PLUS - TAB
ODEFSEY - TAB ALL
FOSAGES

OPII SIMPLEX - SOL
OPSUMIT - TAB
OPTALGIN - CAPL \
TAB \ DROP (WITHOUT
FLAVOR)
ORACORT - PASTE
ORACORT E - PASTE

ODOMZO - CAPS

ORALTEN TROCHE - LOZ

ODOMZO 200 MG - CAP

ORAMORPH - ORAL
SOLUTION ORAL 20 MG/
ML

OFEV - CAPS ALL
DOSAGES
OFLODEX - CAPL
OFLOXACIN TEVA - TAB
200mg
OLANZAPINE TEVA - TAB
5/7.5/10/15 mg
OLBETAM - CAPS

ORAMOX - CAPS
ORAP - TAB 4 mg
ORAP FORTE - TAB
ORFADIN - CAPS
ORILLISA - TAB ALL
DOSAGES

OLEOVIT A+D3 - DROP

ORKAMBI - TAB

OLMETEC - TAB

ORSINON - TAB

OLYSIO - CAPS

ORTHO-CYCLEN - TAB

OMACOR - CAPS

OSMO ADALAT SR - TAB

OMEPRADEX - CAPL

OSPOLOT - TAB

OMEPRADEX Z - CAPL

OTAREX - TAB 25 mg

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא
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רשימת
התרופות

NAXYN - TAB 250/500 mg

NORIT - TAB

NAXYN QUICK 275MG TAB

NORLEVO - TAB

NEMDATINE - TAB ALL
DOSAGES
NEOBLOC - TAB
NEOMYCIN - TAB
NERVEN DRAGEES - TAB
NEULEPTIL - CAPS

NORMALAX KIDS - POW
NORMALAX TO GO POW
NORMALOL - TAB
NORMITEN - TAB
25/50/100mg

NEURONTIN - CAPS

NORMOPRESAN - TAB

NEXAVAR - TAB

NORPROLAC - TAB

NEXIUM - TAB

NORTYLINE - TAB

NIASPAN - TAB

NORVASC - TAB

NIFEDILONG Prolonged
Release - TAB

NORVIR - CAPS

NIMOTOP - TAB 30 mg
NINLARO - CAPS ALL
DOSAGES
NIRVAXAL - TAB
NITAN - TAB
NITYR (NITISINONE) - TAB
2/5/10 mg
NIZORAL - TAB
NOCTURNO (LS) - TAB
NOCTURNO FORTE - TAB
NOCTURNO LS - TAB
NORDETTE - TAB
NORETHINDRONE USP
- TAB
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NORMALAX - POW

NEUROBETIC - CAPL

NIFEDIPINE TEVA - TAB
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NORLIP - TAB

NORETHISTERONE - TAB
NORIDAY - TAB

NOTENSYL - TAB \ SYR
NOVERIL - DRAG
NOVICARBON - TAB
NOVITROPAN - TAB
NOVOFEM - TAB
NOVOLAX - SYR
NOVONORM - TAB
NOXAFIL - GASTRORESISTANT TABLETS
100 mg
NUBEQA - TAB
NUEDEXTA CAPS
NUMBON - TAB
NUROFEN - TAB
NUROFEN COLD & FLU
- TAB
NUROFEN FORTE - TAB

MINOCLIN - CAPS

MOVEX - TAB \ SOL

MINOCYCLINE - CAPS

MOXYPEN - CAPS 250 mg

MINOXIDIL - TAB

MOXYPEN® FORTE - CAP
500 mg

MINOXIDIL - TAB
MINULET - TAB
MIPHAR - TAB
MIR - TAB
MIR - TAB
MIRO - TAB 30/45 mg

MOXYVIT - CAPS
MOXYVIT FORTE - CAPS
MOXYVIT FORTE - SUSP
MST - TAB ALL DOSAGES
MUCOLESS - TAB \ SOL
MUCOLIT - CAPS

MIRTAZAPINE TEVA TAB 30/45 mg

MUCOMED - SYR

MIZOLASTINE - TAB

MULTAQ - TAB

MIZOLLEN - TAB

MUSCOL - TAB

MOBEMADE - TAB

MYCOBUTIN - CAPS

MODAFILIN - TAB 100/200
mg

MYCOPHENOLATE TEVA
- TAB 500 mg

MODAFINIL
MEDOCHEMIE - TAB

MYFORTIC - TAB
MYLERAN - TAB

MODAL - CAPS
MODAL FORTE - TAB
MODAMIDE 5 MG - TAB
MODIGRAF - GRAN
MODINA - TAB 30 mg

N

NABUCO - TAB
N-ALERGYA - TAB

MONOCORD - TAB

N-ALERGYA - TAB

MONOCORD SR - TAB

NAPRIZIDE - TAB

MONOLONG SR - CAPS

NAPROXEN SODIUM TAB

MONONIT - TAB
MONONIT RETARD CAPS
MONTELUKAST TEVA TAB 10 mg
MOTILIUM - TAB

רשימת
התרופות

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

NAPROXI - TAB
NARAMIG - TAB
NAROCIN - TAB 275 mg
NAVELBINE - CAPS
NAXIN QUICK - TAB
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MCT - PURE OIL

רשימת
התרופות

MCT - PURE OIL
MEDIKINET - MR CAPS
ALL DOSAGES  
MEDIKINET MR 5mg,
10/20/30/40 mg MODIFIEDRELEASE
MEDIMIDE - TAB 50 mg
MEDROL - TAB
MEFTIL - CAPS / TAB
MEGAXINE - TAB
MEGEXIA - TAB
MEKINIST - TAB ALL
DOSAGES

METHAZOLAMIDE TEVA
- TAB
METHERGIN - TAB
METHIMAZOLE - TAB
METHOTREXATE - TAB
METHOZANE - TAB
METHYLPHENOBARBITAL - TAB
METHYLPREDNISOLONE
- TAB
METOPIRON - CAPS
METROGYL - TAB

MELADININE - TAB

MEZAVANT - TAB 1200 mg

MELIANE - TAB

MICAL - TAB

MELODIL - TAB

MICRODIOL - TAB

MEMANTINE-TEVA - TAB
10 mg

MICROGYNON - TAB

MEMOX - TAB
MENOPRET - TAB
MEPRO - TAB
MERCAPTIZOL - TAB
MERCILON - TAB
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METHADONE - SOL

MEKTOVI - TAB

MEMORIT - TAB
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METFORMIN TEVA - TAB
850 mg

MICRO-KALIUM - CAP
MICROLUT - TAB
MICRONOR - TAB
MICROPIRIN - TAB / CAPL
MIDRO - TEA
MIFEGYNE - TAB

MESTINON - DRAG

MIGLUSTAT DIPHARMA
- CAPS

MESULID 100 - CAPL

MIGRALEVE - TAB

METFORMIN INOVAMED
- TAB

MILK OF MAGNASIA - LIQ

METFORMIN INVOMED
- TAB

MIMPARA - TAB
MINESSE - TAB
MINIRIN - TAB / SOL (NOT
MELT)

LITORVA - TAB 10/20/40/80
mg

LOSARTAN PLUS-TEVA
- TAB

LIVIAL - TAB

LOSEC - CAPS 10/20 mg

LODENE - TAB

LOTAN - TAB

LODOTRA - TAB

LOTAN PLUS - TAB

LOKELMA - SUSP

LOXAVIT - CAPS

LONSURF - TAB

LOZAPINE - TAB

LOPERAMIDE SP - CAPL

LUSTRAL - TAB

LOPERID - CAPS

LYNPARZA - CAPS

LOPERIUM - CAPS

LYRICA - CAPS

LOPI-CARE - TAB

LYRINEL CR - TAB

LOPRESOR DIVITABS
- TAB

LYSODREN - TAB

LOPREX - CAPL

M

LORAMIDE - CAPL
LORASTINE - TAB

MACCABIMOL - CAPL

LORATADIM - TAB

MACLIVAN - TAB

LORATADINE TEVA TAB
10 mg

MACRODANTIN - CAPS

LORATRIM SYRUP
LORIVAN - TAB

MADOPAR - CAPS
MALARONE ADULT - TAB

LORMYX - TAB 200 mg

MALARONE PEDIATRIC
- TAB

LORVIQUA - TAB ALL
DOSAGES

MARIOSEA XL - CAPS

LOSARDEX - TAB ALL
DOSAGES
LOSARDEX PLUS - TAB
DEXCEL

רשימת
התרופות

MARONIL - DRAG
MARONIL - TAB 25 mg

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

MARONIL SR - TAB 75 mg
MAVIRET - TAB

LOSARTA 125 ,50 - TAB

MAXIBONE - TAB

LOSARTA PLUS - TAB

MCR - TAB

LOSARTAN - TAB 12.5/50mg

MCR - TAB

LOSARTAN PLUS CTS
- TAB

MCR UNO - CAPS
MCR UNO - CAPS
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רשימת
התרופות

L

LERCANAPRIL TEVA TAB ALL DOSAGES

LACOSAMIDE TEVA - TAB
ALL DOSAGES

LERCANIDIPINE TEVA TAB 10/20 mg

LAEVOLAC - SYR

LERCAPRESS - TAB

LAMICAVIR TEVA - TAB

LESCOL - CAPS

LAMICTAL - TAB
25/50/100/200 mg

LETROZOLE - TAB

LAMISIL - TAB
LAMIVUDINE &
ZIDOVUDINE INOVAMED
- TAB 150/300 mg

LETROZOLE FARMOZ TAB 25 mg

LAMIVUDINE TEVA - TAB
100/150/300 mg

LEUKERAN - TAB

LAMOGINE - TAB
LANOXIN PG - ELIXIR
LANSO - CAPS
LANSOPRAZOLE TEVA CAPS 15/30 mg
LANTON - CAPS

LEVETIRACETAM
DEXCEL - TAB
LEVETIRACETAM
DEXCEL - TAB ALL
DOSAGES
LEVETIRACETAM TEVA TAB 250/500/1000 mg
LEVETRIM - TAB ALL
DOSAGES

LARGACTIL - TAB 25/100
mg

LEVITRA - TAB

LAXADIN - TAB 5 mg
LAXATIVE COMP - DRAG
LAXIKAL FORTE - TAB

31

LEUCOVORIN - TAB 15 mg

LANVIS - TAB

LARIAM - TAB
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LETROZOLE DEXCEL TAB

LEVO - TAB
LEVOFLOXACIN - TAB
250/500 mg
LEVOPAR PLUS - CAPS
125/250 mg

LAXOPOL - CAPL

LEXIVA - TAB

LENALIDOMIDE TEVA CAPS ALL DOSAGES

LIBRAX - TAB
LICARBIUM - TAB

LENITIN - TAB

LIPANOR - CAPS

LENVIMA - CAP ALL
DOSAGES

LIPITOR - TAB 10/20/40/80
mg

LEPONEX - TAB

ITRANOL - CAPS

KALYDECO - GRAN

IXEL - CAPS

KALYDECO - TAB 150 mg
KAMILOTRACT - LIQ

J

KANK-A LIQ

JAKAVI - TAB

KARIN - TAB 250/500 mg

JANUET - TAB

KATADOLON - TAB

JANUET XR TAB 50/500mg,
50/1000mg, & 100/1000mg

KAYEXALATE - POW For
suspension

JANUMET XR - TAB

KEMADRIN - TAB

JANUVIA - TAB

KEPPRA - TAB

JARDIANCE - TAB 10/25 mg

KETOCONAZOLE HRA
- TAB

JARDIANCE DUO - TAB
12.5/1000 mg
JARDIANCE DUO - TAB
12.5/850 mg
JARDIANCE DUO - TAB
5/1000 mg
JARDIANCE DUO - TAB
5//850 mg
JUNGBORN - TEA \ GRAN

KAOPECTIN - SUSP

KETOCONAZOLE MYLAN
- TAB
KETOCONAZOLE USP
TARO - TAB
KISQALI - TAB
KIVEXA - TAB
KLACID - TAB 250 mg

JURNISTA - TAB

KLACID FORTE - TAB
500 mg

JUXTAPID - CAPS

KLARIDEX - CAPL

K

K CITEK - CAPL
KALBETEN - SUSP
KALBETEN FORTE - CAPL
KALETRA - TAB
25/50/100/200 mg
KALSINUS - TAB
KALURIL - TAB

רשימת
התרופות

KLIOGEST - TAB
KOMBIGLYZE XR - TAB
ALL DOSAGES

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

KONSYL EASY MIX POW
KUKIDENT - OINT \ POW
\ TAB
KUKIS - TAB
KYTRIL - TAB
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HISTAFED - DRAG

רשימת
התרופות

HISTAFED - TAB
HISTAMINE-CARE - SYR
HISTAZINE - TAB
HYCAMTIN - CAPS
HYDERGIN - TAB
HYDRALAZINE HCL - TAB
HYDRAPRES - TAB
HYDREA - CAPS
HYDROCORTISON - TAB
10 mg
HYDROGEN PEROXIDE
HYDROXYCARBAMIDE
- CAPS
HYDROXYZINE HCL
(BLUFISH) - TAB 25 mg

IMATINIB TEVA - TAB ALL
DOSAGES
IMATINIB TRIMA - TAB
ALL DOSAGES
IMBRUVICA - CAP
IMITREX - TAB
IMNOVID - CAP
IMODIUM - CAPS
IMPAVIDO - CAP ALL
DOSAGES
IMURAN - TAB
INCIVO - TAB
INDAPAMIDE - TAB
INDOMED - CAPS
INDOVIS - CAPS
INLYTA - TAB 1/5 mg

HYPNODORM - TAB 2 mg

INOVELONE - TAB

HYTRIN - TAB

INREBIC - TAB
INSPRA - TAB

I

IBRANCE - CAPS ALL
DOSAGES
IBUFEN - CAPL
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INVEGA ER - TAB
INVIRASE - TAB \ CAPS
INVOKANA - TAB ALL
DOSAGES

IBUPROFEN - CAPL

IPECAC - SYR

IBUPROFEN FORTE CAPL

IRESSA - TAB
ISENTRESS - TAB 400 mg

ICLUSIG - TAB ALL
DOSAGES

ISOKET - SPR

IKACLOMIN - TAB 50 mg

ISOKET RETART - TAB
40 mg

IKACOR - TAB 40/80/120 mg
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INTELENCE - TAB 100 mg

IKAPRESS - TAB 180/240 mg

ISOLONG - CAPS
ISONIAZID - TAB

FUCIDIN - TAB
FUROLIN - TAB
FUSID - TAB 40 mg

GLUCOPHAGE - CAPL
850 mg
GLUCO-RITE TAB

FYCOMPA - TAB

GLUCOSE VITAMED POW 50 gm

G

GLYCERIN VITAMED - LIQ
30ML

GABAPENTIN TEVA - TAB
ALL DOSAGES
GALAFOLD - CAPS
GALVUS - TAB
GARGOL - SOL

GLUFOR - TAB

GLYCOPYRROLATE - TAB
GLYPHYLLIN - TAB
GRAFCHILA - DRO
GRAMSE PIRIN TAB 325 mg

GASTRO - TAB

GRANUPAS - RESISTANT
GRAN

GAVISCON PEPPEMINT
- LIQ

GRIFULIN FORTE - TAB

GAZIM X - TAB
GEFITINIB TEVA - TAB
250 mg

GRISEOFULVIN - TAB
GUTRON - TAB
GYNERA - TAB

GENDEVRA - TAB
GEODON - CAPS
GERELAX - SYR
GILEX - CAPS
GIOTRIF - TAB ALL
DOSAGES
GLIBETIC - TAB
GLIMEPIRIDE TEVA - TAB
ALL DOSAGES

H

HALCION - TAB
HALDOL - TAB \ DROP
HALF BETA PROGRANE CAPS 80 mg
HALOPER - TAB

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

HARMONET - TAB

GLIOLAN - TAB

HARVONI - TAB

GLIVEC - CAPS \ TAB

HEPSERA - TAB

GLUBEN - TAB

HEXAKAPRON - TAB

GLUCOFREE - TAB

HIPREX - TAB

GLUCOMIN - CAPL

רשימת
התרופות

HISH GARON - SPR
HISTAFED - SYR
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רשימת
התרופות

FEMOSTON CONTI - TAB
ALL DOSAGES

FLUCONAZOLE TEVA CAPS 150 mg

FEMOZOL - TAB

FLUDARA ORAL - TAB

FEMULEN - TAB

FLUOXETINE - CAPS

FENISTIL - GEL

FLUTAMIDE TEVA - TAB

FENISTIL DROP

FLUTIN - CAPS 20 mg

FENLIPS - CR

FLUVASTATIN - CAPS
20/40 mg

FENLIPS COLOR - CR

FOCALIN XR - CAP

FERRIPEL TIPTIPOT DRO

FOLEX 400 NEW
FORMULATION - CAP

FERRIPROX - TAB

FOLEX 400 SAM-ON- TAB

FERROCAL - TAB

FOLI 5 - TAB

FEXOFENADINE TEVA
- TAB

FOLIC 400 - TAB

FEXOFENADINE TRIMA TAB ALL DOSAGES
FINASTERIDE TEVA - TAB
FINGOLIMOD TEVA CAPS
FINOLIM - CAPS
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FOLIC ACID (REKAH) TAB
FOLIC ACID (SAM-ON/
MEDITEC) - TAB
FOMINIC - TAB
FORADIL - CAPS For
Inhalation

FIRDAPSE - TAB

FORIC PREGNANCY - TAB

FIX-O-DENT - GEL

FOROL - TAB

FLAGYL - SUSP

FORXIGA - TAB 5/10 mg

FLAME - TAB

FOSALAN - TAB

FLECAINIDE - TAB ALL
DOSAGES

FOSALAN ONCE WEEKLY
- TAB

FLORET - TAB

FOSAVANCE - TAB

FLORILAX - CAPS

FOSRENOL - CHEW TAB
ALL DOSAGES

FLORINEF - TAB

< תרופות באנגלית

FOCALIN - TAB

FENTA SL - SUBLINGUAL
TAB ALL DOSAGES

FLUANXOL - TAB
FLUCANOL - CAPS

FOSRENOL - PWD
FRISIUM - TAB

ESOMEPRAZOLE
INOVAMED - GR - TAB
ALL DOSAGES
ESOMPERAZOLE
INVAMED - TAB 40 mg
ESOPRIM CONTROL/SK TAB 20 mg

EVITOL - TAB 100/200 mg
EXCEDRIN CAPS
EXELON - CAPS
EXEMASIN - VIT - TAB
EXFORGE - TAB ALL
DOSAGES

ESTELLE - TAB

EXIDOL - CAPL

ESTO - TAB

EXIMOL CARE - CAPL

ESTRACYT - CAPS

EXJADE - TAB

ESTRACYT - CAPS

EXVIERA - TAB 250 mg

ESTROFEM - TAB

EYTAZOX - CAPS 250 mg

ETHAMBUTOL - TAB

EZECOR - TAB

ETODOLAC TEVA - TAB
400mg

EZETIMIBE SANDOZ TAB

ETODOLAC TEVA ER TAB ALL DOSAGES

EZETIMIBE TEVA - TAB
EZETROL - TAB

ETOPAN - CAPS \ TAB
ETOPAN XL - TAB
ETORICOXIB DEXCEL TAB ALL DOSAGES
ETORICOXIB TARO - TAB
ALL DOSAGES
ETORICOXIB TRIMA - TAB
ALL DOSAGES
EUCARBON - TAB
EUCREAS - TAB
EUMON 30/40/60 XL - TAB
EUTHYROX - TAB ALL
DOSAGES
EVIANA - TAB
EVIPLERA - TAB
EVISTA - TAB
EVITOL - CAP 200 mg

רשימת
התרופות

F

FAMO - TAB
FAMOTIDINE-TEVA TAB
20/40 mg
FAMOX - TAB
FAMPYRA - TAB
FANAPT - TAB ALL
DOSAGES

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

FASYGIN - TAB
FEBURIC - TAB
FEMARA - TAB
FEMINET - TAB
FEMINOL - TAB
FEMOSTON - TAB

< תרופות באנגלית
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רשימת
התרופות

DULOXETINE DR TEVA CAPS 30/60 mg
DUODART - CAPS
DUPHASTON - TAB
DUPLEX TAB 5/160 & 10/160
& 5/80
DUTASTERIDE TARO SOFT CAPS

ENALAPRIL - TAB 5/10/20
mg
ENCYPALMED - DRAG
ENDOXAN - TAB
ENTECAVIR SK - TAB
ENTOCORT - CAPS

D-VIT - TAB

ENTRESTO - TAB ALL
DOSAGES

E

EPANUTIN - CAPS

EBIXA - TAB
EDRONAX - TAB
EDURANT - TAB
EFEXOR XR - CAPS
EGG PLUS - POW
ELATROL - TAB 25 mg
ELATROLET - TAB 10 mg
ELETRIPTAN TRIMA - TAB
ALL DOSAGES
ELIQUIS - TAB 2.5/5mg
ELLA - TAB
ELTROXIN - TAB ALL
DOSAGES
EMEND - CAPS
EMETICS - CAPS
EMILY - TAB 20 mg
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ENALAPRI - TAB ALL
DOSAGES

DUTASTERIDE TEVA SOFT CAPS

EASYLAX - TAB

< תרופות באנגלית

ENALADEX - TAB

EMTRICITABINE/
TENOFOVIR TEVA - TAB

ENTUMIN - TAB
EPCLUSA - TAB
EPIVIR - TAB
EPLERENONE
GREENSTONE - TAB
EPLERENONE NORMAN
- TAB
EPLERENONE
PHARMATHEN - TAB
25/50 mg
ERDOTIN - CAPS
ERGAMISOL - TAB
ERIVEDGE - CAPS
ERLEADA - TAB
ERYTHRO TEVA - TAB
250/500mg
ERYTHROCIN - TAB
ESBRIET - CAPS
ESBRIET - CAPS ALL
DOSAGES
ESCITALOPRAM TEVA TAB 10/20mg

DEXAMOL - CAPL
DEXAMOL COLD DAY
CARE - CAPL
DEXAMOL COLD NIGHT
CARE - CAPL
DEXAMOL KID - SYR
RASPBERRY FLAVOR
SUGAR FREE
DEXAMOL KID - SYR
RASPBERRY FLAVORS
DEXAMOL PLUS - CAPL
DEXAMOL PM - CAPL
DEXAMOL SINUS DAY
- CAPL
DEXAMOL SINUS NIGHT
- CAPL
DEXILANT - CAPS ALL
DOSAGES
DIABINESE - TAB
DIABITEX - TAB
DIACEREIN TEVA - CAPS
50 mg
DIAMILLA - TAB
DIANE - TAB
DIATRIM - CAPS
DIAZ - TAB
DIAZEPAM 2/5/10 MG - TAB
DIBENYLINE - CAPS
DIBENZYRAN - CAPS
DICLECTIN - TAB
DICLOFENAC SODIUM
- GEL
DIDRONEL - TAB
DIFICLIR - TAB

DIGOXIN/A KERNPHARMA - TAB
DIGOXIN-ZORI TAB
DILATAM - TAB - 30/60 mg

רשימת
התרופות

DILATAM 120 SR - TAB
120mg
DILATAM 240 CD - TAB
DILTIAZEM TEVA - TAB
30/60mg
DIMETHYL FURAMATE
TEVA - CAPS
DIMITONE - TAB
DIOVAN - TAB
DIPENTUM - CAPS
DISEPTYL - SUSP
DISEPTYL FORTE - CAPL
DISOTHIAZIDE - TAB
DISTAMINE - TABS 125/250
mg
DIULO - TAB
DONEPE TEVA - TAB ALL
DOSAGES
DONEPEZIL TEVA - TAB
5/10mg
DOPICAR - TAB
DOSTINEX - TAB

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

DOVERI - TAB
DOXALOC - TAB
DOXIBIOTIC - CAPS
DOXY 100 - CAPS
DOXYLAMINE - TAB
DOXYLIN - TAB \ CAPS

< תרופות באנגלית
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רשימת
התרופות

COPEGUS - TAB

DALIRESP - TAB 500 MCG

CORDILOX SR - TAB

DANOL - CAPS

CORSODYL - DENTAL
GEL

DARUNAVIR TEVA - TAB
ALL DOSAGES

CORTIMENT - TABLETS
PROLONGED RELEASE

DARUNAVIR TEVA - TAB
ALL DOSAGES

CORTISONE ACETATE
- TAB

DAURISMO - TAB ALL
DOSAGES

COTELLIC - TAB

DECAPINOL - GEL

COTIASAR - TAB

DEFERASIROX TEVA TAB ALL DOSAGES

COUMADIN - TAB
CREON - CAPS
CREON MICRO - GRAN
CRESEMBA 100 MG - CAPS
CRESTOR - TAB
CRIXIVAN - CAPS
CUFENCE - TAB 200 MG
CUPRIPEN - CAPS
CYMBALTA - CAPS ALL
DOSAGES

DEPALEPT CHRONO TAB
DEPALEPT CHRONO SR
- TAB
DEPREXAN - DRAG
DERALIN - TAB 10/40 mg

CYSTADAN - POWDER
FOR SOLUTION

DESCOVY - TAB

CYTOTEC - TAB

D

DAKLINZA - TAB ALL
DOSAGES
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DENTIN - SOL
DEPALEPT - TAB\SOL

CYPRON - TAB

CYSTAGON - HARD CAPS
150 MG 50 MG

< תרופות באנגלית

DEKINET - TAB
DELSTRIGO - TAB ALL
DOSAGES

DESLORATADIM CTS TAB
DESLORATIDINE TEVA
- TAB
DESLORATIDINE TRIMA
- TAB
DESMOPRESSIN TEVA TAB 0.1/0.2 mg
DETRUSITOL SR - CAPS

DAKTARIN - CR

DEXACORT FORTE

DALACIN C - CAPS

DEXAMETHASONE - TAB

CHOLBAM - CAPS ALL
DOSAGES
CIALIS - TAB
CIBACEN - TAB
CIFRAN - TAB
CILARIL - TAB
CILARIL PLUS - TAB
CILAZAPRIL PLUS TEVA
- TAB 5mg
CILAZAPRIL TEVA - TAB
2.5/5mg
CIMIDONA - TAB
CIMIDONA FORTE - TAB
CINACALCET TARO - TAB
ALL DOSAGES
CINACALCET TEVA - TAB
ALL DOSAGES
CINACALCET TRIMA TAB ALL DOSAGES

CLASTEON - TAB 800 mg
CLOMID - TAB
CLOMIFENE - TAB 30/50 mg
CLONEX - TAB 0.5/2 mg
CLONNIRIT - TAB
CLOOD - TAB
CLOPIDOGREL TEVA TAB 75 mg
CLOPIXOL - TAB \ DROP
CO-AMLOZIDE - TAB
CODABROL - TAB\ SYR
COD-ACAMOL 10/500 - TAB
COD-ACAMOL 15/325 - TAB
COD-ACAMOL FORTE
TAB
CODEINEFOSFAAT PCH
- TAB
COD-GUAIACOL SYR

CIPLOX - TAB

CODICAL - TAB

CIPRALEX - TAB

CO-DIOVAN TAB

CIPRAMIL - TAB 20/40 mg

CODIVIS - CAPS \ SYR

CIPRODEX - TAB \ CAPL

COLCHICINE - TAB

CIPROFLOXACIN TEVA TAB 250/500/750 mg

COLDEX - TAB \ CAPL
COLESTID - POW

CIPROGIS - TAB

COLOTAL - TAB

CIRCADIN - TAB

COLPERMIN - CAPS

CITALOPRAM TEVA - TAB
20 mg
CLARINASE - TAB
CLARINASE REPETABS
- TAB
CLARITHROMYCIN TEVA
- TAB 250 mg

רשימת
התרופות

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

COMBIVIR - TAB
COMBODEX - CAPS
COMPETACT - TAB
15\850mg
CONCERTA - TAB
CONCOR - TAB 5mg, 10mg
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רשימת
התרופות

CALMA NIGHT - TAB

CASODEX - TAB 150 MG

CALMANERVIN - ELIXIR

CASTOR OIL - PURE

CALMANERVIN - TAB

CATAFLAM - TAB

CALQUENCE 100 MG CAPS

CEFACLOR TEVA - TAB

CANDESARTAN PLUS
TEVA - TAB
CANDOR PLUS TAB 16/12.5
CANDOR TAB 16/8 MG
CANEMES - CAPS
CAPECITABINE TEVA
TAB 150/500 mg
CAPECITABINE
INOVAMED - TAB ALL
DOSAGES

CEFOVIT - CAPS (NOT
SYR)
CEFOVIT FORTE - CAPS
(NOT SYR)
CEFURAX - TAB
CELCOX - CAPS
CELEBRA - CAPS
CELLCEPT - TAB\CAPS
CELSENTRI - TAB

CAPHOSOL - TAB

CEMIDIN - TAB

CAPRELSA - TAB 100/300
mg

CEPADONT - SOL

CAPTOPRIL TEVA - TAB
CARBAGLU - TAB
CARBINIB R - CAPS 500 mg
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CEFORAL - CAPS

CAPECITABINE TARO TABS 500 mg

CAPTIMER - TAB 250 mg

< תרופות באנגלית

CEFALOR - CAPS

CEMIDIN - CAPL

CERAZETTE - TAB
CEREBONIN - TAB 120 MG
CERDELGA - CAPS
CEROXIM - TAB

CARDICOR - TAB

CERTICAN DISPERSIBLE
TAB ALL DOSAGES

CARDILOC - TAB

CERTICAN - TAB

CARDIOPIRIN - TAB

CHAMPIX - TAB

CARDORAL - TAB
CARDOXIN FORTE - TAB

CHARCODOTE WITHOUT
SORBITOL - SUSP

CARTIA - TAB

CHEMIDERM - TAB

CARVEDEXXON - TAB ALL DOSAGES

CHENODEOXYCHOLIC
ACID LEADIANT - CAPS

CARVEDILOL TEVA - TAB
6.25/12.5mg

CHENODEOXYCHOLIC
ACID LEADIANT - CAPS

BEPANTHEN PLUS - CR

BONJESTA - TAB

BESPONSA - TAB

BONSERIN - TAB

BETA PROGRANE 80/160
mg - CAPS

BOSENTAN TEVA - TAB

BETAHISTINE TEVA - TAB
16mg

BOSENTAN TEVA - TAB
ALL DOSAGES

BETAREN - TAB

BOSULIF - TAB ALL
DOSAGES

BETAREN 100 SR - TAB

BRAFTOVI - CAPS

BETISTINE - TAB

BREXIN - TAB 20mg

BETMIGA - TAB ALL
DOSAGES

BRICALIN - TAB \ SYR \
SOL \ INH

BETNESOL TAB

BRIVIACT - TAB ALL
DOSAGES

BEZAFIBRATE - TAB 400
mg
BICALUTAMIDE
INOVAMED - TAB ALL
DOSAGES
BICALUTAMIDE-TEVA TAB 50/150mg

BROMOCRIPTINE
GENERIS- TAB
BRONCHOLATE PLUS
- TAB
BROTIZOLAM TEVA - TAB
0.25mg

BICAMID - TAB

BRUKINSA - TAB

BIKTARVY - TAB

BUCCOLAM - SOL
2.5/5/7.5/10 mg

BILAXTEN - TAB
BILTRICIDE - TAB
BIODROXIL 500 MG CAPS
BISOLOL - TAB
BISOPROLOL FUMARATE
INOVAMED - TAB ALL
DOSAGES
BITNIX - TAB
BONAT - TAB

רשימת
התרופות

BUDESON - CAPS

C

C13 UREA - TABLET

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

CABASER - TAB
CABOMETYX - TAB
CABOTRIM - TAB

BONDORMIN - TAB

CADEX - TAB \ CAPL ALL
DOSAGES

BONEFOS - TAB

CALCILESS - TAB

BONJELA - GEL

CALMA DAY - TAB
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רשימת
התרופות

ARONAL FORTE - PASTE,
Only when Marked: Kosher
for Passover and all year
ART 50 - CAPS
ARTHROTEC - TAB 50/75mg
ARTOFEN - TAB 200/400mg
ASACOL - TAB ALL
DOSAGES

AVANDAMET - TAB
AVANDIA - TAB
AVAZINC - TAB
AVILAC - SYR
AVODART SOFT- CAPS

ASENTA - TAB 5/10mg

AZENIL - CAPS

ASPEX - TAB

AZITHROMYCIN
INOVAMED - CAPS

ASPIRIN 500 - TAB
ASPIRIN CARDIO - TAB
ASSIVAL - TAB 2/5/10 mg
ATACAND - TAB ALL
DOSAGES
ATACAND PLUS - TAB
ATARAX 25 MG - TAB
ATAZANAVIR TEVA CAPS ALL DOSAGES
ATOMIC - TAB ALL
DOSAGES
ATORVA - TEVA - TAB ALL
DOSAGES
ATORVASTATIN - TAB
ALL DOSAGES
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AUGMENTIN BID - TAB

ASASANTIN - CAPS

ASPIRIN - TAB,* See also
CARTIA, MICROPIRIN,
TEVAPIRIN
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AUBAGIO - TAB
AUGMENTIN - TAB

AZOPI - TAB

B

B SIX 300 - TAB
BABY D3 - DROP
BABY GUM - GEL
BABYZIM - DROP
BACLOSAL - TAB ALL
DOSAGES
BALVERSA - TAB ALL
DOSAGES
BARACLUDE - TAB - ALL
DOSAGES
BEDRANOL - CAPS
BEKUNIS - DRAG
BEKUNIS - TEA

ATOZET10 MG - TAB ALL
DOSAGES

BELARA - TAB

ATRIPLA - TAB

BELVIQ - TAB

ATTENT - TAB ALL
DOSAGES

BENAZEPRIL TEVA - TAB

ATZIRUT X - TAB

BEPANTHEN - OINT

AMANTADINE STADA TAB 100mg

ANAGRELIDE SYNTHON CAPS 0.5mg

AMARYL - TAB ALL
DOSAGES

ANAGRID - CAPS 0.5 mg

AMBIEN CR- TAB
6.25/12.5mg
AMIODACORE - TAB
AMITRIPTYLINE - TABE
10/25 mg
AMLODIPINE
PHARMASWISS - TAB
ALL DOSAGES

ANASTROL - TAB
ANASTROZOLE
INOVAMED - TAB 1 MG
ANASTROZOLE TEVA TAB 1mg
ANDROCUR - TAB 10/50mg
ANDROXON - CAPS
ANGELIQ - TAB

AMLODIPINE TEVA - TAB
5/10mg

ANTIGONE 75 - TAB

AMLOW - TAB 5/10mg

A-PARKIN TAB

ANTURAN - TAB

AMOXI - CAPS

APHTARINE - SOL

AMOXICLAV TEVA - TAB
875mg

APIXABAN TEVA - TAB
25/5 MG

AMOXY CARE FORTE 250
- SUSP

APO-METHYLPHENIDATE
SR - TAB 20MG

AMOXY CARE FORTE 500
- CAPS
AMPHET MIX
(Amphetamine) - TAB ALL
DOSAGES
AMRIXAL - CAPS
ANACRODYNE - TAB
ANADENT - GEL

APOVENT - INH
AQUADON - TAB
ARAVA - TAB 10/20/100mg
ARCO - TEVA - TAB ALL
DOSAGES
ARCOXIA - TAB ALL
DOSAGES

ANAFRANIL - TAB 25 mg

ARESTIN SUBGINGIVAL
- PWD

ANAFRANIL SR - TAB
75 mg

ARICEPT - TAB 5/10mg

ANAFRANIL SR DIVITABS
- TAB
ANAGRELIDE SANDOZ CAPS 0.5mg

רשימת
התרופות

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

ARIMIDEX - TAB
ARIPLY - TAB 5/10/15/30 mg
ARMONIA - SOFT CAPS
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רשימת
התרופות

ADCIRCA TAB 20 mg

ALDOSPIRONE - TAB

ADDERALL ALL TYPES
- TAB

ALECENSA - CAPS

ADEMPAS - TAB ALL
DOSAGES

ALFU-KAL XL - TAB

ADEX FORTE - CAPL

ALFUZOSIN ER TEVA TAB 10 mg

ADOLAN 0.04% - SOL
ADVAGRAF - CAPS ALL
DOSAGES
AERIUS - TAB 5mg
AEROVENT SOLUTION
20M-29G

ALKASOLVE - TAB
ALKERAN - TAB 2 mg
ALKINDI - GRAN 0.5/1/5 MG
ALLEGRO - SPR
ALLERGY-CARE - TAB
ALLERGYX - TAB 10mg

AF-CARE - DROP\SPR

ALLERSOOTHE 10/25 MG
- TAB

AFINITOR - TAB ALL
DOSAGES

ALLOPURINOL - TAB
100/300

AGGRENOX - CAPS

ALLORIL - TAB 100/300 mg

AGIOCUR - GRAN

ALNASE - DROP \ SPRAY

AGIOLAX - GRAN

ALPHAPRESS - TAB

AGNUCASTON - TAB

ALPRALID - TAB ALL
DOSAGES

AGNUCASTON - TAB
AGRYLIN - CAPS 0.5 mg
AHISTON - TAB 2 mg
AHISTON COMPOUND DROP
AKTIFERRIN - CAP
AKYNZEO - CAPS
ALDACTONE - TAB 25 mg
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ALENDROVENIR - TAB

ADEX - CAPL (NOT LIQIGEL CAPS)
ADIZEM CD - CAPS ALL
DOSAGES
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ALENDRONATE TEVA TAB 10/70mg

ALDOLOR - TAB \ CAPL
ALDOMIN - TAB

ALPROX - TAB ALL
DOSAGES
ALRIN - DROP \ SPRAY
ALRIN BABY SALT - SOL
ALRIN FOR KIDS - SPR
ALUNBRIG -TAB
AMANDIN - TAB 100 MG
AMANTADINE LEVEL CAPS 100MG

רשימת תרופות וסירופים
המותרות לפסח תשפ"א

רשימת
התרופות

 פתילות-  טיפות אף עיניים ואזניים- משאפים לסוגיהם
 משחות רפואיות לשימוש חיצוני על העור.וזריקות
בכולם אפשר להשתמש בפסח
.גם אם אינם כלולים ברשימה
ABC - <<< לפי סדר ה

A

ABACAVIR LAMIVUDINE
TARO - TAB
ABILIFY - TAB ALL
DOSAGES
ABIRATERONE TEVA TAB
ABITREN - TAB 100mg
ABITREXATE - TAB
ABROL - TAB
ABROLET - SYR

ACAMOL TSINUN
CLASSIC NIGHT - CAPL
ACAMOLI FORTE TUTTIFRUTTI FLAVOUR SYRUP
250MG
ACAMOLI FRUIT FLAVOR
SYRUP 125MG
ACERIL - TAB ALL
DOSAGES
ACETOSAL - TAB 300 MG
ACROSE - TAB ALL
DOSAGES

ACAMOL - CAPL \ TAB

ACTIQ - TAB ALL
DOSAGES

ACAMOL FOCUS - CAPL

ACTIVELLE - TAB

ACAMOL NIGHT - CAPL

ACTONEL - TAB

ACAMOL TO GO - CAPL

ACTONEL ONCE A
MONTH - TAB 150 MG

ACAMOL TSINUN &
SHAPA'AT DAY - CAPL
ACAMOL TSINUN &
SHAPA'AT NIGHT - CAPL
ACAMOL TSINUN
CLASSIC DAY - CAPL

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
 ולא לכל,בפסח
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
.עצת הרופא

ACTONEL ONCE A WEEK
- TAB
ACTOS - TAB 15/30/45mg
ACYCLO-V TAB ALL
DOSAGES
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רשימת תרופות וסירופים
המותרות לפסח תשפ"א

רשימת
התרופות

משאפים לסוגיהם  -טיפות אף עיניים ואזניים  -פתילות
וזריקות .משחות רפואיות לשימוש חיצוני על העור
בכולם אפשר להשתמש בפסח
גם אם אינם כלולים ברשימה.
לפי סדר ה א'  -ב' >>>

א

א-פרקין  -טבל.
ֵאם ִסי ַאר (מ.ס.ר - ).טבל.
ֵאם ִסי ַאר  - unoקפס.
אאוקרבון  -טבל.
אבודרט  -סופטקפס.
אביאנה  -טבל.
אביטול  -טבל100/200 .
מ"ג.
אביטול  -קפס 200 .מ"ג.
אביטרן  -טבל 100 .מ"ג
אביטרקסט  -טבל.
אביליפיי  -טבל .כל
המינונים
אבילק  -סיר.
אביקסה  -טבל.
אבירטרון טבע  -טבל
אבנדיה  -טבל.

אבנדמט  -טבל.
אבצינק  -טבל.
אבקויר לאמיבודין תרו -
טבל.
אברול  -טבל.
אברולט  -סיר.
אג פלוס  -אבק.
אגיולקס  -גרנ.
אגיוקור  -גרנ.
אגנוקסטון  -טבל.
אגנוקסטון  -טבל.
אגרילין  -קפס 0.5 .מ"ג
אגרנוקס  -קפס.
אדבגרף  -קפס .כל
המינונים
אדולן  - 0.04%תמיסה
אדוראנט  -טבל.
אדיזם  - CDקפס .כל
המינונים

תרופות >
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רשימת
התרופות

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
בפסח ,ולא לכל
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
עצת הרופא.

תרופות >
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אדמפאס  -טבל .כל
המינונים
אדסירקה טבל 20.מ"ג
אדקס  -קפל( .לא ליקוג'ל
קפס)
אדקס פורטה  -קפל.
אדרונקס  -טבל.
אדרל כל הסוגים  -טבל.
אהיסטון  -טבל 2 .מ"ג.
אהיסטון קומפ - .טיפ.
אובגיו  -טבל.
אובמין  -קפס.
אוגמנטין  -טבל.
אוגמנטין  - BIDטבל.
אודומזו  -קפס.
אודומזו  200מ"ג  -קפס.
אודפסיי  -טבל .כל
המינונים
אוויסטה  -טבל.
אוטזלה  -טבל .כל
המינונים
אוטידין  -טיפ.
אוטרוגסטן  -קפס.
אוטריוין  -טיפ\.ג'ל\ ספריי
אוטרקס  -טבל 25 .מ"ג.
אוטרקס  25מ"ג  -טבל.
אויפלרה  -טבל.
אולאוויט - A+D3-טיפ.
אולביטם  -קפס.
אוליסיו  -קפס.

אולמטק  -טבל.
אולנזפין טבע  -טבל5 .
מ"ג 7.5 ,מ"ג 10 ,מ"ג ,ו15-
מ"ג.
אולסניק  -טבל 1000 .מ"ג.
אולסרמין  -טבל.
אומיק אוקאס  -טבל.
אומניק  -קפס.
אומפרדקס  -קפל.
אומפרדקס  - Zקפל.
אומפרדקס  Zלייף  -קפל.
אומפרזול  -קפל.
אומקור  -קפס.
אונגליזה  -טבל.
אונדנסטרון אינובמד -
טבל.
אוסמו-אדלט  - .S.Rטבל.
אוספולוט  -טבל.
אופב  -קפל .כל המינונים
אופטלגין  -קפל \ .טבל\ .
טיפ( .בלי טעם)
אופיי סימפלקס  -סול.
אופלודקס  -קפל.
אופלוקסצין טבע  -טבל.
 200מ"ג.
אופסומיט  -טבל.
אוקליבה  -טבל .כל
המינונים
אוקסאר  -טבל.
אוקסאר פלוס  -טבל.
אוקסופורין - 400-קפל.

אוקסי-בוטינין  - GMטבל.
אוקסי-קונטין  -טבל.
אוקסין אבניר  -טבל .כל
המינונים
אוקסיס  -משא.
אוקסיקודין ואסטאמינאפן
 טבל .כל המינוניםאוקסקטין  -סיר.
אוראליט - U-גרנ.
אוראמוקס  -קפס.
אוראקורט  -פסטה
אוראקורט  - Eפסטה
אורגנין  -דרז.
אורטו ציקלן  -טבל.
אוריליסה  -טבל .כל
המינונים
אורלטן טרוש  -לוז.
אורמוקס  -טבל.
אורמורפ  20מ"ג  /מ"ל -
תמיסה לשתיה
אורסוליט  -טבל \ .קפל.
אורסופאלק  -קפס.
אורסינון  -טבל.
אורפ  -טבל 4 .מ"ג
אורפ פורטה  -טבל.
אורפדין  -קפס.
אורקמבי  -טבל.
אזאטימיב טבע  -טבל.
אזאטימיב סנדוז  -טבל.
אזופי  -טבל.

אזטרול -טבל( .איזיטרול)
אזיתרומיצין אינובמד -
קפס.
אזניל  -קפס.
אזקור  -טבל.
אחד אלפא  -קפס0.25 .
מק"ג
אטאזנביר טבע  -קפס .כל
המינונים
אטודולאק טבע  -טבל.
 400מ"ג.
אטודולאק טבע  - ERטבל.
כל המינונים
אטוזט  10מ"ג  -טבל .כל
המינונים
אטומיק  -טבל .כל
המינונים
אטורבה  -טבע  -טבל .כל
המינונים
אטורבסטאטין טבע  -טבל.
כל המינונים
אטוריקוקסיב דקסל  -טבל.
כל המינונים
אטוריקוקסיב תרו  -טבל.
כל המינונים
אטוריקוקסיב תרימה -
טבל .כל המינונים
אטמבוטול  -טבל.
אטנט  -טבל .כל המינונים
אטקנד  -טבל .כל המינונים
אטקנד פלוס  -טבל.
אטריפלה  -טבל.
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איבופן  -קפל.
איבופרופן  -קפל.
איבופרופן פורטה  -קפל.
איומון - XL 30/40/60 -
טבל.
איזולונג  -קפס.
איזוניאזיד  -טבל.
איזוקט  -ספר.
איזוקט ריטרד  -טבל40 .
מ"ג
איזלקס  -טבל.
איטרנול  -קפס.
אייברנס  -קפס .כל
המינונים
אייטזוקס  -קפס 250 .מ"ג
אייסנטרס  -טבל 400 .מ"ג
אימברוביקה  -קפל.
אימודיום  -קפס.
אימוראן  -טבל.
אימטיניב טבע  -טבל .כל
המינונים
אימטיניב תרימה  -טבל.
אימטיקס  -קפס.
אימיטרקס  -טבל.
אימנד  -קפס.
אימנוביד  -קפס.
אימפבידו  -קפס .כל
המינונים
אינדאפאמיד  -טבל.
אינדוביס  -קפס.

אינדומד  -קפס.
אינובלון  -טבל.
אינווגה  - ERטבל.
אינווירז  -טבל \ .קפס.
אינווקנה  -טבל .כל
המינונים
אינטלנס  -טבל 100 .מ"ג.
אינלייטה  -טבל 1 .מ"ג,
 5מ"ג.
אינסיבו  -טבל.
אינספרה  -טבל.
אינרביק  -קפס.
איפקק  -סיר.
איקאקור  -טבל.
 40/80/120מ"ג.
איקאקלומין  -טבל 50 .מ"ג.
איקלוסיג  -טבל .כל
המינונים
איקסל  -קפס.
איקפרס  -טבל180/240 .
מ"ג.
אירסה  -טבל.
ָ
אלגרו  -ספר.
אלדולור  -טבל \ .קפל
אלדומין  -טבל.
אלדוספירון  -טבל.
אלדקטון  -טבל 25 .מ"ג
אלה  -טבל.
אלונבריג  -טבל.
אלופורינול  -טבל.
 100/300מ"ג

אלוריל  -טבל100/300 .
מ"ג
אלטרול  -טבל.
אלטרולט  -טבל.
אלטרוקסין  -טבל .כל
המינונים
אלטריפטן תרימה  -טבל.
כל המינונים
אליקוויס  -טבל 2.5 .מ"ג,
 5מ"ג.
אלנאז  -טיפ \.משאף
אלנדרובניר  -טבל.
אלנדרונאט טבע  -טבל.
 10/70מ"ג.
אלפאפרס  -טבל.
אלפו-קל  - XLטבל.
אלפוזוסין  ERטבע  -טבל.
 10מ"ג.
אלפרוקס  -טבל .כל
המינונים
אלפרליד  -טבל .כל
המינונים
אלצנזה  -קפס.
אלקינדי  -גרנ 0.5/1/5 .מ"ג
אלקסולב  -טבל.
אלקרן  -טבל 2 .מ"ג
אלרג'י-קאר  -טבל.
אלרג'י  - Xטבל 10 .מ"ג.
אלרגיה  -טבלN-
אלרין  -טיפ\.תרסיס
אלרין לילדים  -ספר.

אלרין מי מלח לתינוקות
 תמי.אלרסוז  10/25מ"ג - .טבל.
אמאנטאדין  -קפס100 .
מ"ג
אמביאן  - CRטבל.
 6.25/12.5מ"ג
אמוקסי  -קפס.
אמוקסי קאר פורטה 250
 תרח.אמוקסי קאר פורטה 500
 קפס.אמוקסיקלאב טבע  -טבל.
 875מ"ג.
אמטריציטבין/טנופוביר
טבע  -טבל.
אמיודקור  -טבל.
אמיטריפטילין  -טבל.
 10/25מ"ג
אמילי  -טבל 20 .מ"ג.
אמלו  -טבל 5/10 .מ"ג
אמלודיפין טבע  -טבל.
 5/10מ"ג.
אמלודיפין פארמהסוויס -
טבל .כל המינונים
אמנדין  -טבל 100 .מ"ג
אמנטאדין סטאדה  -טבל.
אמפטמין מיקס  -טבל .כל
המינונים
אמריל  -טבל .כל המינונים
אמריקסל  -קפס.
אנ-אלרגיה  -טבל.
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אנאדנט  -ג'ל.
אנאלפריל  -טבל5/10/20 .
מ"ג.
אנאסטרוזול-טבע  -טבל.
 1מ"ג.
אנאפרניל  -טבל 25 .מ"ג
אנאפרניל  SRדיביטבס
 טבל.אנאפרניל ס.ר - .טבל75 .
מ"ג
אנאקרודין  -טבל.
אנג'ליק  -טבל.
אנגריד  -קפס 0.5 .מ"ג
אנגרליד סינטון  -קפס -
 0.5מ"ג
אנגרליד סנדוז  -קפס -
 0.5מ"ג
אנדוקסן  -טבל.
אנדרוקור  -טבל10/50 .
מ"ג
אנדרוקסון  -קפס.
אנטומין  -טבל.
אנטוקורט  -קפס.
אנטורן  -טבל.
אנטיגון  - 75טבל.
אנטקאביר אס.קיי - .טבל.
אנטרסטו  -טבל .כל
המינונים
אנלדקס  -טבל.
אנלפרי  -טבל .כל המינונים

אנסטרוזול אינבמד  -טבל.
 1מ"ג
אנסטרול  -טבל.
אנציפלמד  -דרז.
אסאקול  -טבל .כל
המינונים
אסברייט  -טבל.
אסברייט  -קפס.
אסומפראזול אינובמד -
טבל  40מ"ג.
אסופרים קונטרול/אס קיי
 טבל 20 .מ"גאסטו  -טבל.
אסטל  -טבל.
אסטרופם  -טבל.
אסטרציט  -קפס.
אסטרציט  -קפס.
אסיול  -טבל 2/5/10 .מ"ג.
אסמפראזול אינבמד -
טבל.
אסנטה  -טבל 5/10 .מ"ג
אססנטין  -קפס.
אספירין  -טבל* ,.ראה
גם קרטייה ,מיקרופירין,
טבעפירין
אספירין  - 500טבל.
אספירין קרדיו  -טבל.
אספקס  -טבל.
אסציטאלופראם טבע -
טבל 10/20 .מ"ג.
אסריל  -טבל .כל המינונים

אף-קאר  -טיפ\.ספר.
אפאנוטין  -קפס.
אפו-מתילפנידאט  -טבל.
 20מ"ג
אפובנט  -משאף.
אפטרין  -תמי.
אפיביר  -טבל.
אפיניטור טבל - .כל
המינונים
אפיקסבן טבע  -טבל.
 2.5/5מ"ג
אפלרנון  -טבל.
אפלרנון  -טבל.
אפלרנון פארמהטן  -טבל.
 25/50מ"ג
אפקלוזה – טבל.
אפקסור  - XRקפס.
אצטוסל  -טבל 300 .מ"ג
אציקלו-וי  -טבל .כל
המינונים
אקוודון  -טבל.
אקטונל  -טבל.
אקטונל פעם בחודש -
טבל 150 .מ"ג
אקטונל פעם בשבוע -
טבל.
אקטוס  -טבל15/30/45 .
מ"ג.
אקטיבל  -טבל.
אקטיפרין  -קפס.

אקטיק  -טבליות דחוסות
על מקל .כל המינונים
אקינזאו  -קפס.
אקמול  -קפל \ .טבל.
אקמול טו גו  -קפל.
אקמול נייט  -קפל.
אקמול פוקוס  -קפל.
אקמול צינון & שפעת יום
 קפל.אקמול צינון & שפעת
לילה  -קפל.
אקמול צינון קלאסיק יום
 קפל.אקמול צינון קלאסיק לילה
 קפל.אקמולי בטעם פירות 125
מ"ג - .סירופ
אקמולי פורטה בטעם תותי
פרוטי  -סירופ  250מ"ג.
אקסג'ייד  -טבל.
אקסדרין קפל.
אקסווירה  -טבל  250מ"ג.
אקסידול  -קפל.
אקסימול קאר  -קפל.
אקסלון  -קפס.
אקסמזין-ויט  -טבל.
אקספורג'  -טבל .כל
המינונים
אקרוז  -טבל .כל המינונים
אראבה  -טבל10/20/100 .
מ"ג
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ארגמיסול  -טבל.
ארדוטין  -קפס.
ארובנט  -תמיסה.
ארונל פורטה  -פסטה
(שיניים) ,רק כשיש כיתוב
כשר לפסח ולכל ימות
השנה
ארט  - 50קפס.
ארטופן  -טבל200/400 .
מ"ג.
ארטרוטק טבל75 / 50 .
מ"ג
אריוודג'  -קפס.
אריוס  -טבל 5 .מ"ג.
ארייתרוצין  -טבל.
ארימידקס  -טבל.
אריספט  -טבל5/10 .מ"ג
אריפלי  -טבל5/10/15/30 .
מ"ג.
אריתרו טבע  -טבל.
 250/500מ"ג.
ארלידה  -טבל.
ארסטין  -אבק.
ארקו טבע  -טבלץ כל
המינונים
ארקוקסיה  -טבל .כל
המינונים
אתופאן  - XLטבל.
אתופן  -קפס \ .טבל.

ב

בדרנול  -קפס.
בודסון  -קפס.
בונגלה  -ג'ל.
בונדורמין  -טבל.
בונזסטה  -טבל.
בונט  -טבל.
בונסרין  -טבל.
בונפוס  -טבל.
בוסוליף טבע  -טבל .כל
המינונים
בוסטנטן  -טבל.
בוסנטן טבע  -טבל.
בוקולאם  -תמי
 2.5/5/7.5/10מ"ג.
בזאפיברט  400מ"ג  -טבל.
בטא פרוגרן  80/160מ"ג
 קפס.בטאהיסטין טבע - .טבל.
 16מ"ג.
בטיסטין  -טבל.
בטמיגה  -טבל .כל
המינונים
בטנזול  -טבל.
בטרן  -טבל.
בטרן  100סר  -טבל.
בי סיקס  - 300טבל.
ביודרוקסיל  500מ"ג -
קפס.
ביטני  - Xטבל.

בייבי גאם  -ג'ל
בייבי די  - 3טיפ.
בייביזים  -טיפ.
בילטריסייד  -טבל.
בילקסטן  -טבל.
ביסולול  -טבל.
ביסופרולול פומראט
אינובמד  -טבל .כל
המינונים
ביקאלוטמיד אינובמד -
טבל .כל המינונים
ביקאלטומיד-טבע  -טבל.
 50/150מ"ג.
ביקוניס  -דרז.
ביקטארווי  -טבל.
ביקמיד  -טבל.
בלוויק  -טבל.
בלוורסה  -טבל.
בלרה  -טבל.
בנזפריל טבע  -טבל.
בספונסה  -טבל.
בפנטן  -משח.
בפנטן פלוס  -קרם.
בקוניס  -תה
בקלוסל  -טבל .כל
המינונים
ברוטיזולם  -טבל0.25 .
מ"ג.
ברומוקריפטין  -טבל.
ברונכולט פלוס  -טבל.
ברוקינסה  -קפס.

בריביאקט טבל .כל
המינונים
בריקלין  -טבל \ .סיר\ .
תמי \ .משא.
ברפטובי  -קפס.
ברקלוד  -טבל .כל
המינונים
ברקסין  -טבל 20 .מ"ג.

רשימת
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ג'אקאבי  -טבל.
ג'ארדיאנס  -טבל10 .מ"ג,
25מ"ג
ג'ארדיאנס דואו  12.5מ"ג /
 850מ"ג  -טבל
ג'ארדיאנס דואו  12.5מ"ג
1000/מ"ג  -טבל
ג'ארדיאנס דואו  5מ"ג /
 1000מ"ג  -טבל
ג'ארדיאנס דואו  5מ"ג /
 850מ"ג  -טבל
ג'ורנסטה  -טבל.
ג'יוטריף  -טבל .כל
המינונים
ג'נדברה  -טבל.
ג'נואט  -טבל.
ג'נואט  XRטבל .כל
המינונים
ג'נוביה  -טבל.
ג'נומט  - XRטבל.
ג'קסטפיד  -קפס.

תרופות >

55

רשימת
התרופות

כל הבירורים לגבי
התרופות הם אך
ורק לענין כשרותם
בפסח ,ולא לכל
ימות השנה
לימות השנה יש
להשתמש בכל
התרופות עפ"י
עצת הרופא.

תרופות >

56

גאבאפנטין טבע  -טבל .כל
המינונים
גאלאפולד  123-קפס.
גאלבוס  -טבל.
גאסטרו  -טבל.
גביסקון מנטה  -נוז.
גוטרון  -טבל.
גזים  - Xטבל.
גיאודון  -קפס.
גילקס  -קפס.
גינרה  -טבל.
גלובן  -טבל.
גלופור  -טבל.
גלוקו רייט  -טבל.
גלוקוז ויטאמד  -אבק.
גלוקומין  -קפל.
גלוקופג'  -קפל 850 .מ"ג.
גלוקופרי  -טבל.
גליבטיק  -טבל.
גליבק  -קפס \ .טבל.
גליולן  -אבק.
גלימפירייד טבע  -טבל .כל
המינונים
גליפלין  -טבל.
גליצרין ויטאמד  -תמי.
גליקופירולט  -טבל.
גפיטיניב טבע  -טבל250 .
מ"ג
גרגול  -תמי.
גרילקס  -סיר.

גריסופולבין  -טבל.
גריפולין פורטה  -טבל.
גרמזה פירין טבל 325.מ"ג
גרנופס  -גרנ.
גרפצ'לה  -טיפ.

ד

דאוריזמו  -טבל .כל
המינונים
דאלאצין  - Cקפס.
דאנול  -קפס.
דואודרט  -קפס.
דוברי  -טבל.
דוטאסטריד טבע  -קפס.
דוטסטריד תרו  -קפס.
דולוקסטין  DRטבע  -קפל.
 30/60מ"ג
דונפה טבע  -טבל .כל
המינונים
דונפזיל טבע  -טבל5/10 .
מ"ג.
דוסטינקס  -טבל.
דופיקר  -טבל.
דופלקס טבל 5/160 .ו-
 10/160ו5/80-
דופסטון  -טבל.
דוקסי  – 100קפס.
דוקסיביוטיק  -קפס.
דוקסילאמין  -טבל.
דוקסילין  -טבל \ .קפס.

דוקסלוק  -טבל.
דטרוסיטול  - SRקפס.
די-ויט  -טבל.
דיאביטקס  -טבל.
דיאבינייז  -טבל.
דיאולו  -טבל.
דיאז  -טבל.
דיאזפאם  2/5/10מ"ג -
טבל.
דיאטרים  -קפס.
דיאמילה  -טבל.
דיאנה  -טבל.
דיאסרים טבע  -קפס50 .
מ"ג.
דיבנזיראן  -קפס.
דיבנילין  -קפס.
דיגוקסין-צרי  -טבל.
דיגוקסינ/ה קרן-פארמה
 טבל.דידורנל  -טבל.
דיובאן  -טבל.
דיזותיאזיד –  -טבל.
דילטאם  -טבל 30/60 .מ"ג
דילטאם  - SR 120טבל.
 120מ"ג.
דילטאם  - CD 240טבל.
דילטיאזם טבע  -טבל.
 30/60מ"ג.
דימיטון  -טבל.
דימתיל פומרט טבע -
קפס.

דיסטמין  -טבל250\125 .
מ"ג
דיספטיל  -תרח.
דיספטיל פורטה  -קפל.
דיפיקליר  -טבל.
דיפנטום  -קפס.
דיקלופנק סודיום  -ג'ל.
דיקלקטין  -טבל.
דלירספ  -טבל 500 .מק"ג
דלסטריגו  -טבל .כל
המינונים
דנטין  -תמי.
דסלוראטדין טבע  -טבל.
דסלוראטדין כצט  -טבל.
דסלוראטדין תרימה  -טבל.
דסמופרסין טבע  -טבל.
 0.1/0.2מ"ג.
דסקובי  -טבל.
דפאלפט כרונו  - SRטבל.
דפלפט  -טבל\.תמי.
דפלפט כרונו  -טבל.
דפראסירוקס טבע  -טבל.
כל המינונים
דפרקסאן  -דרז.
דקטרין  -קרם
דקינט  -טבל.
דקלינזה  -טבל .כל
המינונים
דקסאקורט פורטה
דקסילנט  -קפס .כל
המינונים
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דקסמול  -קפל.
דקסמול  - PMקפל.
דקסמול סינוס יום  -קפל.
דקסמול סינוס לילה -
קפל.
דקסמול פלוס  -קפל.
דקסמול קולד יום  -קפל.
דקסמול קולד לילה  -קפל.
דקסמול קיד  -סיר .טעם
פטל בלבד
דקסמול קיד  -סיר .טעם
פטל ללא סוכר
דקסמטזון  -טבל.
דקפינול  -ג'ל
דראלין  -טבל 10/40 .מ"ג.
דרונאביר טבע  -טבל.
דרונאביר טבע  -טבל.

ה

הידרגין  -טבל.
הידרוקורטיזון  -טבל10 .
מ"ג.
הידרוקסילין הידרוכלוריד
(בלופיש)  -טבל 25 .צ"ג
הידרוקסיקרבאמיד  -קפס.
הידריאה  -קפס.
הידרלזין הידרוכלוריד -
טבל.
הידרפרס  -טבל.
היטרין  -טבל.

היסטזין  -טבל.
היסטמין-קאר  -סיר.
היסטפד  -דרז.
היסטפד  -טבל..
היסטפד  -סיר.
היפונדורם  -טבל 2 .מ"ג.
היפרקס  -טבל.
היקמטין  -קפס.
הלדול  -טבל\.טיפ.
הלופר  -טבל.
הלסיון  -טבל.
הפסרה  -טבל.
הקסאקפרון  -טבל.
הרבוני  -טבל.
הרמונט  -טבל.

ו

ואבן  -טבל.
ואלאציקלוביר תרימה -
טבל.
ואלגנציקלוביר טבע  -טבל.
ואלוביר  -טבל.
ואלפורל  -סיר.
וארגטף  -קפס .כל
המינונים
ווטוביה  -טבל .כל המינונים
ווטריינט  -טבל.
וויטמוקס  -קפס500 .
וויטמוקס  -תרח250 .

ווייט סופט פרפין (ווזלין)
 משח.וולבוטרין  -טבל.
וולבוטרין  - XRטבל - .כל
המינונים
וולטרן  -טבל.
וולטרן אקטי-גו  -טבל.
ווליבריס  -טבל.
וולצייט  -טבל.
וומריטי  -קפס.
וונורוטן  -קפס \ .טבל \ .ג'ל
וונלה  -טבל.
ווסבי  -טבל.
וורוליס מתיונין  -דרז.
ווריקונזול טבע  -טבל .כל
המינונים
ווריקונזול תרימה  -טבל.
וזודיפ  -טבל.
וזודיפ קומבו  -טבל.
וזלין  -משח.
וי-דלגין  -סיר \ .טיפ.
וי-טלגין  -סיר \ .טיפ.
ויאגרה טבל .כל המינונים
ויה-אבניר  -טבל.
ויואנס  -קפל .כל המינונים
ויזאבל  -טבל.
ויטמין די  - )1000( 3טבל.
(סם און)
ויטראקבי  -קפס.
וימולי  -סיר.

וימפאט  -טבל .כל
המינונים
ויפאקס  -טבל.
ויפאקס  - XRטבל/.קפל.
ויפנד  -טבל.
ויקטרליס  -קפס.
ויקירקס  -טבל .כל
המינונים
ויראד  -טבל.
וירמיון  -טבל.
וירספט  -טבל.
ולאטון  -טיפ.
ולטסה  -אבק.
ולטרקס  -טבל.
ולריאן פלוריש  -טיפ.
ומלידי  -טבל.
ונטולין  -סיר \ .טבל\ .
משאף \ נוז.
ונלפאקסין  XRטבע -
טבל - .כל המינונים
ונלפאקסין טבע  -טבל-.
כל המינונים
ונקומיצין מילאן  -תמי .כל
המינונים
ונקומיצין פרזניוס  -תמי.
כל המינונים
ונקלקסטה  -טבל .כל
המינונים
וסיקר  -טבל.
וסנואיד  -קפס.
וסקייס  -טבל.
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וקטור פלוס  -טבל.
וקיס  -טבל .כל המינונים
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ורפאבן  -טבל 40/80 .מ"ג
ורפרס  - SR 240קפל.
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זאוס  -טבל.
זאלדיאר  -טבל.
זאפה  -טבל.
זבדוס  -קפס.
זבסקה  -קפס100 .מ"ג.
זג'ולה  -קפס.
זואלי  -טבל.
זובירקס  -טבל.
זובירקס  -משח.
זודורם  -טבל.
זוטון  -קפס.
זומיג  -טבל.
זופיקלון  -טבל.
זופרן  -טבל.
זטו  -טבל.
זטיה  -טבל.
זיאגן  -טבל.

זיבאן  -טבל.
זיבוקסיד  -טבל.
זייטיגה  -טבל.
זילרג'י  -קפס.
זימון  - XL 40טבל.
זינט  -טבל .כל המינונים
זיפרקסה  -טבל .כל
המינונים
זיקאדיה  -קפל 150 .מ"ג.
זלבורף  -טבל.
זמפלר  -קפס.
זנטק  -טבל.
זנידקס  -טבל.
זפוסיה  -קפס.
זפיקס  -טבל.
זרוקסולין  -טבל.
זרידקס  -טבל \ .קפל.

ח

חומצה כנודאוקסיכולית
לדאנט  -קפס.
חומצה פולית (סם-און/
מדיטק)  -טבל.
חומצה פולית (רקח)  -טבל.
חיש גרון  -ספר.
חצי בטא פרוגרן  -קפס.
 80מ"ג

ט

טאבניק  -טבל.

טאגריסו  -טבל .כל
המינונים
טאדאייר  -טבל .כל
המינונים
טאמסו טבע  -טבל.
טאמסולוסין אינבמד -
טבל.
טאמסולוסין טבע  -קפס.
 0.4מ"ג.
טבע – קולד  -טבל.
טבענט  -טבל.
טבעפירין  -טבל 100 .מ"ג.
טבעציקלין  -קפס.
טגרטול  -טבל.
טגרטול  - CRטבל.
טדאליס טבע  -טבל .כל
המינונים
טדאם  -טבל .כל המינונים
טדלפיל טבע ®  -טבל.
טוביאז  -טבל.
טולטרודין  - ERטבל2/4 .
מ"ג.
טולטרודין אורבינדו  -קפס.
טונייט  -טבל.
טוסופדרין  - NFסיר.
טופיטרים  -טבל.
טופיראמט טבע  -טבל.
25/50/100/200/300/400
מ"ג
טופמקס  -טבל.
טופמקס ספרינקל  -קפס.

טופרניל  -טבל.
טוקאר  -סיר.
טוקטינו  -קפס 10/30 .מ"ג.
טי  - 3טבל.
טיאזאר  -טבל.
טיג'ל  -ג'ל.
טייסונו  -קפס .כל המינונים
טייקרב  -טבל.
טימוניל  -טבל300\600 .
מ"ג.
טינדן  -טיפ.
טיף טף  -נוז.
טיפטיפות ויטמין די  -טיפ.
טיפטיפות ויטמין די -
טיפטיפות
טיפטיפות פריפל  -טיפ.
טיקלופידין-טבע  -טבל.
טלזנה  -טבל .כל המינונים
טלפאסט  - 180 ,120טבל.
טמבוקור  -טבל.
טמו  -קפס
טמודל  -קפס.
טמופן  -טבל.
טמוקסי  -טבל.
טמוקסיפן  -טבל.
טמוקסיפן טבע  -טבל.
 10/20מ"ג.
טמיגרן  -קפס.
טמיפלו  -קפס.
טמפלאר  -קפס.
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טנופוביר טבע  -טבל245 .
מ"ג.
טסיגנה  -קפס.
טסלין  -טבל.
טסקטן  -אבק.
טסקטן  -קפס.
טפינלר  -קפס 50/75 .מ"ג
טקפידרה  -קפס.
טקרוסל  -קפס.
טראדאפטיב  -טבל.
טראזוצין  -טבל.
טרבולין  -משא.
טרבולין  -סיר.
טרבינאפין טבע  -קפל.
 250מ"ג.
טרבמין  -טבל.
טרג'נטה דואו טבל .כל
המינונים
טרגין  -טבל.
טרובדה  -טבל.
טרובה  -טבל .על המינונים
טרובלט  -טבל .כל
המינונים
טרוסמוליט  -טבל.
טרוספס  -טבל .כל
המינונים
טרוקטיל  -טבל.
טרזודיל  -טבל.
טרזוסין טבע  -טבל1/2/5 .
מ"ג.
טריאנטין  -קפס 300 .מ"ג

טריבמין  -טבל.
טריויד  -טבל.
טריויטמין  -טבל.
טריזיביר  -טבל.
טריטייס  -טבל.
טריטייס קומפ - .טבל.
טריל  -טבל.
טריל  - CRטבל.
טרילפטין  -טבל.
טריסקוונס  -טבל.
טריפלונומיד טבע  -טבל.
טריקאן  -קפס.
טריקאפטה  -טבל.
טריקלונם  -סיר.
טריקרדיה  -טבל.
טרמדקס  -טיפ.
טרמל  -קפס.
טרמל  - SRטבל.
טרנדייט  -טבל .כל
המינונים
טרנטל  -טבל.
טרנקסל  -קפס.
טרסנטאן  -טבל .כל
המינונים
טרצבה  -טבל.
טרקליר  -טבל 62.5 .מ"ג,
 125מ"ג.
טרקסאפין  -טבל.

י

יאז  -טבל.
יאז פלוס  -טבל.
יו .אף .טי - .קפס.
יוטירוקס  -טבל .כל
המינונים
יונגבורן  -תה \ .גרנ.
יוקריאס  -טבל.
יורוציט-קיי  -טבל.
יורוציט-קיי - mEq 10
טבל.
יוריקל  -אבקה.
ינטרבה  -קפס.
יסמין  -טבל.
יסמין פלוס  -טבל.

כ

כולבם  -קפס .כל המינונים
כלומיד  -טבל.
כמידרם  -טבל.
כנודאוקסיכולית חומצה
לדיאנט  -קפס.

ל

לאמיבודין וזידובודין
אינובמד  -טבל150/300 .
לאריאם  -טבל.
לבו  -טבל.
לבולק  -סיר.

לבופלוקסצין  -טבל.
 250/500מ"ג.
לבופר פלוס  -קפס.
 125/250מ"ג.
לבטיראצטם דקסל  -טבל.
כל המינונים
לבטירצטם דקסל  -טבל.
לבטירצטם טבע  -טבל.
 250/500/1000מ"ג.
לודוטרה  -טבל.
לודן  -טבל.
לוותרים  -טבל .כל
המינונים
לוזאפין  -טבל.
לוזרטן פלוס טבע  -טבל.
לוטן  -טבל.
לוטן פלוס  -טבל.
לויטרה  -טבל.
לונסרפ  -טבל.
לוסטראל  -טבל.
לוסק  -קפס 10/20 .מ"ג.
לוסרדקס  -טבל .כל
המינונים
לוסרדקס פלוס  -טבל.
דקסל
לוסרטה  -טבל .כל
המינונים
לוסרטה פלוס  -טבל.
לוסרטן  -טבל12.5/50 .
מ"ג.
לוסרטן פלוס כ.צ.ט - .טבל.
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לופי-קאר  -טבל.
לופריד  -קפס.
לופריום  -קפס.
לופרמיד  - SPקפל.
לופרסור דיביטבס  -טבל.
לופרקס  -קפל.
לוקוברין  -טבל 15 .מ"ג.
לוקלמה  -תרח.
לוקסביט  -קפס.
לוקרן  -טבל.
לורביקואה  -טבל .כל
המינונים
לורטאדין טבע  -טבל10 .
מ"ג
לורטדים  -טבל.
לוריוון  -טבל.
לורמיד  -קפל.
לורמיקס טבל 200 .מ"ג.
לורסטין  -טבל.
לורתרים סיר.
לטרוזול  -טבל.
לטרוזול דקסל  -טבל.
לטרוזול פרמוז  -טבל2.5 .
מ"ג.
ליבראקס  -טבל.
ליויאל  -טבל.
ליזודרם  -טבל.
ליטורבה  -טבל.
 10/20/40/80מ"ג.
לינפארזה  -קפס.

ליפיטור  -טבל.
 10/20/40/80מ"ג.
ליפנור  -קפס.
ליקארביום  -טבל.
לירינל  - C.Rטבל.
ליריקה  -קפס.
למוגין  -טבל.
למיבודין טבע  -טבל.
 100/150/300מ"ג
למיסיל  -טבל.
למיקאביר טבע  -טבל.
למיקטל  -טבליות
 25/50/100/200מ"ג
לנביס  -טבל.
לנווימה  -קפס .כל
המינונים
לנוקסין  - PGאליקסיר
לנטון  -קפס.
לניטין  -טבל.
לנלידומיר טבע  -קפס.
לנסו  -קפס.
לנסופרזול טבע  -קפס.
 15/30מ"ג.
לסקול  -קפס.
לפונקס  -טבל.
לקוסמיד טבע  -טבל .כל
המינונים
לקסופול  -קפל.
לקסטיב מורכב  -דרז.
לקסיבה  -טבל.
לקסיקל פורטה  -טבל.

לקסעדין  -טבל 5 .מ"ג.
לרגקטיל  -טבל25/100 .
מ"ג
לרקאנידיפין טבע  -טבל.
 10/20מ"ג.
לרקאנפריל טבע  -טבל.
כל המינונים
לרקפרס  -טבל.

מ

מ.י.ר - .טבל.
מ.ס.ט - .שמן נקי
מאקליבן  -טבל.
מאקרודנטין  -קפס.
מבירט  -טבל.
מגהקסין  -טבל.
מגקסיה  -טבל.
מדופאר  -קפס.
מדימיד  50מ"ג  -טבל.
מדיקינט  MR -קפס .כל
המינונים  
מדיקינט  - MRכמוסות
בשחרור מושהה כל
המינונים
מדרול  -טבל.
מובמיד  -טבל.
מודאמייד  5מ"ג  -טבל.
מודאפיניל  -טבל.
מודיגרף  -גרנ.
מודינה  -טבל 30 .מ''ג

מודל  -קפס.
מודל פורטה  -טבל.
מודפיניל  -טבל100/200 .
מ"ג
מווקס  -טבל \ .תמי.
מוטיליום  -טבל.
מולטאק  -טבל.
מונולונג  - SRקפס.
מונוניט  -טבל.
מונוניט רטארד  -קפס.
מונוקורד  -טבל.
מונוקורד סר  -טבל.
מונטהלוקאסט טבע  -טבל.
 10מ"ג
מוסקול  -טבל.
מוקוליט  -קפס.
מוקולס  -טבל \ .תמי.
מוקומד  -סיר.
מוקסיויט -קפס.
מוקסיויט פורטה -קפס.
מוקסיויט פורטה -תרח.
מוקסיפן  -קפס 250 .מ"ג.
מוקסיפן פורטה  -קפס.
 500מ"ג.
מזוונט  1200מ"ג  -טבל.
מטדון  -תמי.
מטוטרקסט  -טבל.
מטופירון  -קפס.
מטזולמיד טבע  -טבל.
מטפורמין אינבמד  -טבל.
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מטפורמין אינובמד  -טבל.
מטפורמין טבע  -טבל850 .
מ"ג.
מטרגין  -טבל.
מטרוג'יל  -טבל.
מי חמצן
מיגלוסטאט דיפארמה -
קפס.
מיגרליב  -טבל.
מידרו  -תה
מיזולאסטין  -טבל.
מיזולן  -טבל.
מייפורטיק  -טבל.
מילק אוף מגנזיה  -נוז.
מילרן  -טבל.
מימפרה  -טבל.
מינולט  -טבל.
מינוציקלין  -קפס.
מינוקלין  -קפס.
מינוקסידיל  -טבל.
מינוקסידיל  -טבל.
מינירין  -טבל \ .תמי( .לא
מתמוסס)
מינס  -טבל.
מיפאר  -טבל.
מיפג'ין  -טבל.
מיקובוטין  -קפס.
מיקופנולט טבע  -טבל.
 500מ"ג.
מיקל  -טבל.

מיקרו-קליום  -קפס.
מיקרוגינון  -טבל.
מיקרודיול  -טבל.
מיקרולוט  -טבל.
מיקרונור  -טבל.
מיקרופירין  -טבל \ .קפל.
מיר  -טבל.
מירו  30/45מ"ג  -טבל.
מירטהזפין טבע  -טבל.
 30/45מ"ג.
מכבימול  -קפל.
מלדינין  -טבל.
מלודיל  -טבל.
מליאן  -טבל.
מלרון למבוגרים  -טבל.
מלרון פדיאטריק  -טבל.
ממאנטין-טבע  -טבל10 .
מ"ג.
ממוקס  -טבל.
ממוריט  -טבל.
מנופרט  -טבל.
מסוליד  - 100קפל.
מסט  -טבל .כל המינונים
מסט  -שמן נקי
מסטינון  -דרג.
מסר  -טבל.
מסר  - unoקפס.
מפטיל  -קפס / .טבל.
מפרו  -טבל.

מקטובי  -טבל.
מקיניסט  -טבל .כל
המינונים
מקסיבון  -טבל.
מרוניל  -דרז.
מרוניל  -טבל 25 .מ"ג.
מרוניל  - SRטבל 75 .מ"ג.
מריוסי  -קפס.
מרסילון  -טבל.
מרקפטיזול  -טבל.
מתוזן  -טבל.
מתילפנוברביטל  -טבל.
מתילפרדניזולון  -טבל.
מתימזול  -טבל.

נ

נאובלוק  -טבל.
נאומיצין  -טבל.
נאורובטיק  -קפל.
נאורונטין  -קפס.
נבוקו  -טבל.
נבלבין  -קפס.
נובולקס  -סיר.
נובונורם  -טבל.
נובופם  -טבל.
נובי-קרבון  -טבל.
נוביג'יל  -טבל .כל
המינונים
נוביטרופן  -טבל.

נובקה  -טבל.
נובריל  -דרז.
נודקסטה קפל.
נוטנסיל  -טבל \ .סיר.
נומבון  -טבל.
נוסידקס  -טבל.
נוקטורנו ( - )LSטבל.
נוקטורנו  - LSטבל.
נוקטורנו פורטה  -טבל.
נוקספיל  -טבליות עמידות
בקיבה  100מ"ג
נורביר  -קפס.
נורדט  -טבל.
נורווסק  -טבל.
נורופן  -טבל.
נורופן לשפעת והתקררות
 טבל.נורופן פורטה  -טבל.
נורופן פלוס  -טבל.
נורופן קוויק  -טבל/ 256 .
 512מ"ג.
נורטילין  -טבל.
נורידיי  -טבל.
נוריט  -טבל.
נורלבו  -טבל.
נורליפ  -טבל.
נורמופרסאן  -טבל.
נורמיטן  -טבל25/50/100 .
מ"ג.
נורמלאקס טו גו  -אבק.
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נורמלול  -טבל.
נורמלקס  -אבק.
נורמלקס קידס  -אבק.
נורפרולק  -טבל.
נורתינדרון  -טבל.
נורתיסטרון  - USPטבל.
ניאספאן  -טבל.
ניולפטיל  -קפס.
ניזורל  -טבל.
ניטיר (ניטיזינון)  -טבל.
 10/5/2מ"ג
ניטן  -טבל.
נייטול  -קפל.
נימוטופ  -טבל 30 .מ"ג.
נינלארו  -קפס .כל
המינונים
ניסטטין רדי מיקס  -תמי.
ניפדילונג בשחרור ממושך
 טבל.ניפידיפין טבע  -טבל.
נירבקסל  -טבל.
נמדטין  -טבל .כל המינונים
נפרוקסי  -טבל.
נפרוקסן סודיום  -טבל.
נפריזיד  -טבל.
נקסבר  -טבל.
נקסיום  -טבל.
נקסין  -טבל 250 .מ"ג,
 500מ"ג.
נקסין קוויק  -טבל.

נקסין קוויק  -טבל.
נרבן דרג'ה  -טבל.
נרוסין  -טבל 275 .מ"ג.
נרמיג  -טבל.

ס

סאטיבקס  -ספריי.
סביבו  -טבל.
סבלמר  -טבל.
סבלמר תרו  -אבק800 .
מ"ג
סבלמר תרו  -טבל.
סברילן  -טבל.
סגלורומט  -טבל .כל
המינונים
סדורל  -טבל.
סדורל (נוסחה חדשה) -
טבל.
סודיום ביקרבונט  -טבל.
סוויס רליף  -קפס.
סוטלול  -טבל.
סוכרין  -טבל.
סולבקס  -טבל 8 .מ"ג
סולבקס  -תמיסה (לא
אליקסיר)
סוליאן  -טבל.
סוליפנאסין תרימה  -טבל.
 5/10מ"ג.
סוליפנאצין טבע  -טבל.
 5/10מ"ג.

סומאטריפטאן  -טבל.
 50/100מ"ג.
סומטרידקס  -קפל.
סורבון  -טבל.
סורפניב טבע  -טבל.
סטגלטרו  -טבל .כל
המינונים
סטונרון  -טבל.
סטופ איט  -קפס.
סטוקרין  -טבל.
סטטור  -טבל.
סטיוורגה טבל.
סטילנוקס  -טבל.
סטרון  -טבל.
סטרוקורט  -טבל.
סטרטרה  -קפס .כל
המינונים
סטריבילד  -טבל.
סי  13אוריאה  -טבלייה
סיאליס  -טבל.
סיבאסן  -טבל.
סיזוניק -טבל.
סיטאגליפטין טבע  -טבל.
כל המינונים
סיל  -און טבל .כל המינונים
סילאזפריל טבע  -טבל.
 2.5/5מ"ג.
סילאזפריל פלוס טבע -
טבל 5 .מ"ג.
סילברול  -משח.

סילדנפיל אקטביס טבל.
כל המינונים
סילדנפיל טבע  -טבל.
 50/100מ"ג
סילריל  -טבל.
סילריל פלוס  -טבל.
סימביקורט  -משא.
סימבלטה  -קפס .כל
המינונים
סימבקור  -טבל.
סימדקו  -טבל.
סימידונה  -טבל.
סימידונה פורטה  -טבל.
סימפוקל  -סיר .רק בטעם
דבש ולימון
סינאקלצט טבע  -טבל .כל
המינונים
סינאקלצט תרו  -טבל .כל
המינונים
סינאקלצט תרימה  -טבל.
כל המינונים
סינגולר  -טבל .רק  10מ"ג
סינופד  -טבל \ .סיר.
סינטרום  -טבל.
סינמט  - CRטבל.
סינתרואיד  -טבל.
סינתרואיד  -טבל.
סיסטדן  -אבקה לתמיסה
סיפרוגיס  -טבל.
סיפרול  - ERטבל.
סירטורו  -טבל.
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סירטורו  100מ"ג  -טבל.
סירקדין  -טבל.
סלאזופירין  -טבל.
סלאזופירין  - ENטבל.
סלבקל  -טבל.
סלברה  -קפס.
סלג'ילין  -טבל.
סלג'ין  -טבל.
סלגן  -טבל.
סלו-ק  -טבל.
סלואו דרלין  -קפס.
 80/160מ"ג.
סלופלק  -טבל.
סליידר  -טבל.
סלינקרו טבל 18 .מ"ג
סליפ אייד  -טבל.
סלסנטרי  -טבל.
סלקוקס  -קפס.
סמאפ  -טבל.
סמידין  -קפל.
סמידין  -טבל.
סנגציה  -תמי.
סנדאימון ניאורל  -תמי.
סנדימון נאורל  -קפס .כל
המינונים
סנסמול  -קפל.
ספאטון ללא טעם  -נוזל.
ספאן קיי  -טבל 600 .מ"ג.
ספדונט  -תמי.

ספורנוקס  -קפס.
ספזמומן  -טבל.
ספזמקס  -טבל.
ספירונולקטון טבע  -טבל.
 25/100מ"ג.
ספיריבה  -קפס.
ספסמלגין  -טבל.
ספקלור טבע  -טבל.
ספריסל  -טבל.
סרדולקט  -טבל.
סרדלגה  -קפס.
סרוקוול (סרוקואל)  -טבל.
כל המינונים
סרוקוול (סרוקואל) - XR
טבל .כל המינונים
סרוקסט  -טבל.
סרוקסים  -טבל.
סרזט  -טבל.
סרטיקן  -טבל.
סרטיקן  -טבל .מסיסות -
כל המינונים
סרטרלין  -טבל.
סרטרלין טבע  -טבל.
 50/100מ"ג.
סרנדה  -טבל.

ע

עצירות  - Xטבל.
ערמוניה  -כמוסות רכות

פ

פ.ק .מרץ  -טבל.
פאלודרין  -טבל.
פאמוקס  -טבל.
פאנקריאופלט  -טבל.
פאפאברין (פפברין)
הידרוכלוריד  -טבל.
פאקסט  -טבל.
פבוראן  -גרנ.
פבוריק  -טבל.
פגלקס טבעי  -אבק - .ללא
טעמים
פוינט  -טבל.
פולי  - 5טבל.
פוליק  - 400טבל.
פוליקוז  -אבק.
פולקס  400סם-און  -טבל.
פולקס  400פורמולציה
חדשה  -קפס.
פומיניק  -טבל.
פוסאוונס  -טבל.
פוסטינור תש"ע :חדש -
טבל \ .קפס.
פוסיד (פוזיד)  -טבל40 .
מ"ג.
פוסידין  -טבל.
פוסלן  -טבל.
פוסלן פעם בשבוע  -טבל.
פוסרנול  -אבק.

פוסרנול  -טבל .מציצה -
כל המינונים
פוקלין  -טבל.
פוקלין  - XRקפס.
פוראדיל  -קפס.
לאינהלציה
פורול  -טבל.
פורולין  -טבל.
פורי-נטול  -טבל.
פוריק הריון  -טבל.
פורסיגה  -טבל 5/10 .מ"ג
פטינימיד  -קפס 250 .מ"ג
פיוגליטזון טבע  -טבל.
 15/30/45מ"ג
פילקא  -טיפ.
פינאסטריד טבע  -טבל.
פינגולימוד טבע  -קפס.
פינדן  -טבל.
פינולים  -קפס.
פיפלטרו  -טבל 100 .מ"ג
פיקומפה  -טבל.
פיקס-או-דנט  -ג'ל
פיקסופינדין טבע  -טבל.
פיראזינאמיד  -טבל.
פירדפסה  -טבל.
פירידוסטיגמין  -טבל.
פלאג'יל  -תרח.
פלואוקסטין  -קפס.
פלואנקסול  -טבל.
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פלובסטטין  -קפס20/40 .
מ"ג.
פלודארה אורל  -טבל.
פלוטין  -קפס 20 .מ"ג.
פלוטמיד טבע  -טבל.
פלוקונאזול טבע  -טבל.
 150מ"ג.
פלוקנול  -קפס.
פלורט  -טבל.
פלורילאקס  -קפס.
פלורינף  -טבל.
פליים  -טבל.
פלקאיניד  -טבל.
פלקווניל  -טבל.
פלקסיה  -טבל 50 .מ"ג
פמו  -טבל.
פמוזול  -טבל.
פמוטידין  -טבע  -טבל.
 20/40מ"ג.
פמולן  -טבל.
פמוסטון  -טבל.
פמוסטון קונטי  -טבל .כל
המינונים
פמיד  -טבל.
פמינול  -טבל.
פמינט  -טבל.
פמפירה  -טבל.
פמרה  -טבל.
פן-ראפא  VKפורטה -
קפל \ .סיר.

פנאפט  -טבל .כל המינונים
פנדול  -קפל \ .טבל.
פנדיל  -טבל2.5/5/10 .
מ"ג.
פנובארביטאל  -טבל.
פנוברביטון  -טבל.
פנוקסיבנזמין  -קפס.
פנטה  - SLטבל .תת
לשוני .כל המינונים
פנטוקסיפילין טבע - ER
טבל.
פנטסה  -גרנ.
פנטסה  - SRטבל.
פנידין  -טבל .כל המינונים
פניסטיל  -ג'ל.
פניסטיל  -טיפות
פנלגין  -טבל.
פנליפס  -קרם.
פנליפס קולור  -קרם.
פנקריאז  - ECקפס.
פסיגין  -טבל.
פפטולייט  -תרח.
פק-מרץ טבל.
פקסופנאדין תרימה  -טבל.
כל המינונים
פראמול אף ושיעול לטיפול
ביום ובלילה  -קפל.
פראמול אף לטיפול ביום
ובלילה  -קפל.
פראמול טרגט  -קפס.
פראמין  -טבל.

פראפין  -שמן טהור
פרבליפ  -טבל.
פרבסטאטין טבע טבל.
 40\20\10מ"ג
פרגבלין אינבמד  -קפס.
כל המינונים
פרגבלין דקסל  -קפס
75/100/200/225/300
מ"ג
פרגבלין תרו  -קפס .כל
המינונים
פרגולייד טבע  -טבל.
פרדיקס  -טבל.
פרדניזולון אצטט  -טבל.
פרדניזון טבל .כל המינונים
פרדקסה  -קפס .כל
המינונים
פרו-קיור  -טבל.
פרואבניר  -טבל.
פרוביגיל  -טבל.
פרובירון  -טבל.
פרובציד  -טבל.
פרוברה  -טבל.
פרוגילוטון  -טבל.
פרוגינובה  -טבל.
פרוגראף  -קפס0.5/1/5 .
מ"ג.
פרווימיס  -טבל.
פרוזק  -קפס.
פרוטוציד  -טבל.
פרוטין  -טבל.

פרולול  -טבל.
פרומטאזין  -סיר.
פרומניקס  -קפס.
פרומתזין אקספקטורנט
 סיר.פרונסטין  -נוז.
פרופקס  -טבל.
ִ
פרופיטן  -טבל.
פרופיל תיאוציל  -טבל.
 50מ"ג.
פרופיל תיאוראציל  -טבל.
פרופנולול רטרד 29M -
 קפס.פרופניד  -קפס.
פרופסיה  -טבל.
פרוקור  -טבל.
פרוקל  -טבל.
פרוקסול פורטה  -טבל.
פרוקסטין טבע  -טבל.
פרותיאזין  -טבל.
פרטאן  -טבל 2/5 .מ"ג.
פרטוזול  -סיר.
פרידור  -טבל.
פריו  -צ'יפ
פריזולין  -טבל.
פריזיסטה  -טבל.
פריזמה  -טבל.
פריזמה פורטה  -טבל.
פרייד  -טבל .כל המינונים
פרילק  -טבל \ .קפל.
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פרימולוט-נור  -טבל.
פרימוניל  -טבל.
פריסיום  -טבל.
פריפל טיפטיפות  -טיפ.
פריפרוקס  -טבל.
פרלודל  -טבל \ .קפס.
פרמול  -קפל.
פרמול פלוס  -קפל.
פרמיקסון  -קפס.
פרנדייס  -טבל.
פרסולט  -טבל.
פרפולסיד  -טבל.
פרפמין  -טבל 40 .מ"ג
פרפנאן  -טבל.
פרקוסט  -טבל.

צ

צ'מפיקס  -טבל.
צ'רקודט בלי סורביטול -
תרח.
ציטאלופראם טבע  -טבל.
 20מ"ג.
ציטוטק  -טבל.
צינקול  -טבל.
ציסטגון  -כמוסות קשות
 150מ"ג  50מ"ג
ציפלוקס  -טבל.
ציפראמיל  -טבל20/40 .
מ"ג
ציפרודקס  -טבל \ .קפל.

ציפרון  -טבל.
ציפרופלוקסצין טבע -
טבל 250/500/750 .מ"ג.
ציפרלקס  -טבל.
ציפרן  -טבל.
צלספט  -טבל \ .קפס.
צפוויט  -קפס( .לא סיר).
צפוויט פורטה  -קפס( .לא
סיר).
צפוראקס  -טבל.
צפורל  -קפס.
צפלור  -קפס.
צרבונין  120מ"ג  -טבל.

ק

קאופקטין  -תרח.
קאיקסלט  -אבק .לתרחיף
קאלקוונס  -קפס.
קאנדסרטן פלוס טבע -
טבל.
קאנמס  -קפס.
קארבדקסון  -טבל .כל
המינונים
קארין  -טבל250/500 .מ"ג
קבומטיקס  -טבל.
קבותרים  -טבל.
קבסר  -טבל.
קדקס  -טבל \.קפל .כל
המינונים
קו-אמילוזיד  -טבל.

קו-דיובאן  -טבל.
קואטיאפין טבע  -טבל.
 25/100/200/300מ"ג.
קוד-אקמול  - 15/325טבל.
קוד-אקמול - 10 / 500
טבל.
קוד-גואיאקול  -סיר.
קוד אקמול פורטה  -טבל.
קודאברול  -טבל \.סיר.
קודאינפוספט  - PCHטבל.
קודיביס  -קפס \ .סיר.
קודיקל  -טבל.
קוואטי  - 25טבל.
קווינהגולייד  -טבל.
קוטיאסר  -טבל.
קוטליק  -טבל.
קולדקס  -טבל \ .קפל.
קולוטאל  -טבל.
קולכיצין  -טבל.
קולסטיד  -אבק.
קולפרמין  -קפס.
קומבודקס  -קפל.
קומביגלייז  -טבל .כל
המינונים
קומביויר  -טבל.
קומדין  -טבל.
קומפטאקט  -טבל850\15 .
מ"ג.
קונסיל איזי מיקס  -אבק.
קונסרטה  -טבל.

קונקור  -טבל 5 .מ"ג10 ,
מ"ג.
קופגוס  -טבל.
קופלוזה  -טבל.
קופריפן  -קפס.
קוקידנט  -משח \ .אבק.
\ טבל.
קוקיס  -טבל.
קורדילוקס סר  -טבל.
קורטיזון אצטט  -טבל.
קורטימנט  -טבליות
לשחרור מושהה
קורסודיל  -דנטל ג'ל
קזודקס  -טבל 150 .מ"ג
קטוקונאזול  -טבל.
קטוקונאזול  -טבל.
קטוקונאזול  USPתרו -
טבל.
קטפלאם  -טבל.
(קטאפלם)
קיווקסה  -טבל.
קיופנס  -טבל 200 .מ"ג
קיטריל  -טבל.
קיי ציטק  -קפל.
קינידין סולפט  -טבל200 .
מ"ג
קינין סולפ  -טבל 300 .מ"ג
קיסקלי  -טבל.
קלאריטרומיצין טבע -
טבל 250 .מ"ג.
קלארינז  -טבל.
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קלארינז רפטבס  -טבל.
קלבטן  -תרח.
קלבטן פורטה  -קפל.
קלוד  -טבל.
קלומיפן  -טבל.
קלוניריט  -טבל.
קלונקס  -טבל 0.5/2 .מ"ג.
קלופידוגרל טבע  -טבל.
 75מ"ג.
קלופיקסול  -טבל \ .טיפות
קלוריל  -טבל.
קלטרה 25/50/100/200
 טבליותקליאוגסט  -טבל.
קליידקו  -גרנ.
קליידקו  -טבל 150 .מ"ג
קלייר  -טבל.
קלמה יום -טבל.
קלמה לילה  -טבל.
קלמנרבין  -אליקסיר
קלמנרבין  -טבל.
קלסטאון  -טבל 800 .מ"ג.
קלסיד  -טבל 250 .מ"ג.
קלסיד פורטה  -טבל500 .
מ"ג.
קלסינוס  -טבל.
קלצילס  -טבל.
קלרידקס  -קפל.
קמדרין  -טבל.
קמילוטראקט  -נוז.

קנדור  -טבל 8/16 .מ"ג
קנדור פלוס טבל12.5/16 .
קנקה  -נוז.
קסאנקס  -XRטבל.
קסדגו  -טבל.
קסטרל  -טבל.
קסטרל  - SRטבל.
קסיגדו  - XRטבל .כל
המינונים
קסילוביט  -טיפ \ .ספר.
קסילודה  -טבל.
קסלג'אנז טבל 5 .מ"ג
קסלקורי  -קפס.
קסנאגיס  -טבל.
קסנזין  - 25טבל.
קסניקל  -קפס.
קספו  -טבל.
קספוביו  -טבל.
קסרלטו  -טבל.
קסרמלו  -טבל.
קפוסול  -טבל.
קפטופריל טבע  -טבל.
קפטימר  -טבל 250 .מ"ג
קפציטבין אינבמד  -טבל.
כל המינונים
קפציטבין טבע טבל.
 150/500מ"ג
קפציטבין תרו  -טבל500 .
מ"ג
קפרה  -טבל.

קפרלסה  -טבל100/300 .
מ"ג.
קראון  -קפס.
קראון מיקרו  -גרנ.
קרבגלו  -טבל.
קרבדילול טבע  -טבל.
 6.25/12.5מ"ג.
קרביניב אר קפס 500 .מ"ג
קרדוקסין פורטה  -טבל.
קרדוראל  -טבל.
קרדיופירין  -טבל.
קרדילוק  -טבל.
קרדיקור  -טבל.
קרטיה  -טבל.
קריקסיון  -קפס.
קרסטור  -טבל.
קרסמבה  100מ"ג  -קפס.
קתדולון  -טבל.

ר

ראלוקסיפן טבע  -טבל.
רבולייד  -טבל.
רבטול  -קפס.
רבלימיד  -קפס.
רבקיטי  -נוז.
רגולקס  -אבק.
רדוקטיל  -קפס.
רואקוטאן  -קפס.
רובאמיצין  -טבל.

רובאסטטין טבע  -טבל.
רובינול  -טבל.
רוביפן  -טבל.
רוברקה  -טבל.
רוגסטי  -טבל.
רוגען  -טבל.
רודנאל  -טבל.
רוואכול  -קפס \ .נוזל
רווטיו  -טבל.
רווטינקס  -קפס.
רוזובאסטאטין טבע  -טבל.
 5/10/20/40מ"ג.
רוזליטרק  -קפס .כל
המינונים
רונקסין  -טבל.
רוסיני  -טבל.
רופינירול טבע  -טבל.
 0.25/0.5/1/2/5מ"ג.
רופפין  -טבל.
רוקה-קאר  -קפל.
רוקל  -טבל \ .קפל.
רוקל פלוס  -טבל.
רוקסו  -טבל.
רוקסט  -קפל.
רוקסט פלוס  -קפל.
רזולור  -טבל 1/2 .מ"ג.
רזולסטה  -טבל.
רזין  -קפס.
רטרוביר  -קפס.
ריבוטריל  -טיפ.
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ריבון  -טבל.
ריבון  - 35טבל.
ריבלסוס  -טבל.
ריבסטיגמין דקסל קפס .כל
המינונים
ריבסטיגמין טבע  -קפס.
כל המינונים
ריגילה  -קפס .כל המינונים
רידורה  -טבל.
רידזין  -טבל.
ריזדרונט טבע  -טבל.
ריזלט  -טבל( .לא ופל)
 5/10מ"ג
ריטלין  - LAקפס.
 10/20/30/40מ"ג
ריטלין  - SRטבל.
ריטמיקל  -קפס.
ריטמקס  -טבל150/300 .
מ"ג.
רייאטאז  -קפס .כל
המינונים
רילוטיק  -טבל.
רילרט  -טבל20/40/80 .
מ"ג.
רימקטן  -קפס.
ריספונד  -טבל \ .תמי.
ריספרדאל  -טבל.
ריספרדאל אורל  -תמיסה
לפה
ריספרידקס  -טבל \ .קפל.
ריפאדין  -קפס.

ריפאליד  -טבל .כל
המינונים
ריפאמפיצין  -קפס.
ריתמונורם  -טבל.
150/300מ"ג
רליפקס  -טבל.
רלקסין  -טבל.
רמוטיב  -טבל .כל המינונים
רמיטנס  -קפס.
רמיטנס פלוס  -קפס.
רמיניל  -טבל.
רמיניל  - PRCקפס.
רמיפריל טבע  -טבל .כל
המינונים
רמיפריל פלוס טבע  -טבל.
 2.5/5/12.5/25מ"ג.
רמרון  -טבל.
רנג'ל  -טבל.
רנוולה  -טבל.
רנקסה  -טבל.
 375/500/750מ"ג
רסיטל  -טבל.
רסילז  -טבל.
רספרים  -טבל.
רספרים פורטה  -טבל.
רפאגליניד  -טבל0.5/1/2 .
מ"ג.
רפאסאל  -טבל \.קפל.
רפמיון  -טבל.
רפנידאט  -טבל.
רקוד  -טבל.

רקיב  -טבל.
רקמיד  -טבל.
רקסולטי  -טבל.
רקסון  -טבל.
רקסיטול  -תמי.

ש

שילשול  - Xטבל.
שלוש  - Bטבל.
שלי  -טבל.
שמן קיק  -נקי

שעווה  -אורמקו (לשיניים
תותבות/גשרים)

ת

רשימת
התרופות

תוריד  -טבל10/20/40/80 .
מ"ג.
תיאוטרד  -קפס.
תיאותרים  -טבל.
תלידומיד סלג'ן  -כמוסות
תלידומיד פארמיון  -קפס.
תראקאפ  - 131קפס.
תרים  -טבל .כל המינונים

כל הבירורים שלנו לגבי התרופות הם אך ורק
לענין כשרותם בפסח ולא לכל ימות השנה .לימי
השנה יש להשתמש בכל התרופות עפ"י עצת
הרופא.
כל הסוגים דלהלן אפשר להשתמש בהם בפסח גם
אם אינם כלולים ברשימה.
זריקות .פתילות .תכשירי חוקן .טיפות אף
עינים ואזניים .משחות חיצוניות לעור .משאפים
לסוגיהם .מדבקות לעור .סוגי "יֹוד".
***
טלפון לבירורים על תרופות במקרים דחופים
בלבד בימי החג ורק לתרופות שלא מופיעות
ברשימה.

05276366-00
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רשימת
התרופות

קו טלפון לבירורי תרופות מאושרות לפסח:

073-2490578

•תרגום של חלק מרשימת התרופות ,שנעשה עקב
דרישות ובקשות מהציבור הרחב שאינו שולט
בלועזית.
•השתדלנו באופן מיוחד ,והשקענו הרבה מאמצים
להעתיק במדוייק את השמות העבריים של התרופות,
לתועלת הרבים.
•תרופות שאין להם תרגום רשמי ומחייב מלועזית
הרשום על גבי אריזת התרופה לא כללנו ברשימה זו.
•הצבנו זאת ברשימה נפרדת ולא כתבנו את שם
התרופה באותיות עבריות ליד שם התרופה בלועזית,
משתי סיבות עקריות :א) כי לחלק גדול של התרופות
אין תירגום רשמי לעברית כנ"ל ,וכן ב) כי זה יקשה
עוד יותר על אלו שאינם מתמאצים בלועזית ,מאחר
ותרופות המתחילות באות "א" מפוזרות על פני
אותיות שונות בלועזית כמו  .A. E.O .T .Uוכן גם
האותיות  .C.Q.Xו .K -פזורים באותיות "ק"" ,כ",
"צ" ,ו" -ס".
•אנו מקוים כי זה יהי' לתועלת הציבור ,ויחסוך מרבים
את הטרדות ,ומאתנו חלק ממאות הפניות בטלפון
לבירורים בעניני תרופות
•בכל מקרה ובוודאי במקרה של ספק ,יש לדעת כי
הרשימה המפורטת ,הנכונה והמחייבת היא הרשימה
בלועזית בלבד.
•כל הסוגים דלהלן אפשר להשתמש בהם בפסח גם
אם אינם כלולים ברשימה .זריקות .פתילות .תכשירי
חוקן .טיפות עינים ואזניים .משחות חיצוניות לעור.
משאפים לסוגיהם .מדבקות לעור .סוגי "יֹוד".
כל הבירורים שלנו לגבי התרופות הם אך ורק לענין
כשרותם בפסח ולא לכל ימות השנה .לימי השנה יש
להשתמש בכל התרופות עפ"י עצת הרופא.
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מזון תינוקות

מזון מיוחד לתינוקות לפסח תשפ"א בהשגחת הבד“ץ

רשימת
התרופות

גם השנה בעז“ה נעשו ייצורים מיוחדים לפסח
של פורמולות שונות ,גם פרווה ,וגם חלביים -
מחלב ישראל בהשגחתינו המלאה משעת החליבה
ועד אחר הייבוש ,והמשך הייצור.
בקשיים גדולים נתקלנו להשיג ויטמין  B2מתאים
לפסח ,מאחר והיום כל היצרנים הידועים לנו
מייצרים זאת בחשש חמץ .בעז"ה הצלחנו למצוא
מפעל במזרח הרחוק המייצר זאת ללא חשש חמץ.
כמו כן יצרן הוויטמין "סי" ( )Cהגדול בעולם,
שבעבר ייצר זאת מקטניות ,עבר לשימוש בחומרי
גלם המופקים מחיטה והם עתה חמץ גמור ,דבר
שגרם וגורם לבעיות מרובות בתעשייה .גם כאן
התאמצנו ובעז"ה עלה בידינו לייצר ויטמין חיוני
זה ללא חשש חמץ ,לצורך הייצורים בהשגחת
הבד“ץ לפסח.
הפורמולות שבהשגחה המיוחדת לפסח הן:
"מטרנה מהדרין חלבי" בשלבים שונים.
"מטרנה צמחית פרווה" בשלבים שונים.
"סימלאק למהדרין חלבי" בשלבים שונים
על כל קופסה מהנ“ל רשום:

"קטניות  -מיוחד לתינוקות" .כשר לפסח
תשפ"א וחותמת הבד"ץ.
כולם מיוחדים לתינוקות  -הזקוקים למזון
מיוחד זה והם קטניות ויש להשתמש לצורך
כך בכלים מיוחדים.
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רשימת
התרופות

בפורמולות הנ"ל נעשו שינויים לפי דרישת ועד
הכשרות ,בתיאום עם המומחים הרפואיים ועם
הרשויות.
השומנים  -שהם בדרך כלל בעייתיים  -יוצרו
בפיקוח והשגחה מלאה לאחר הכשרה כדין ,וכל
החומרים האחרים ,כולל ויטמינים וכו' ,עברו
בדיקה מדוקדקת וקפדנית מטעמנו.
כמו כן ,עקב הדרישות מצד הציבור הרחב בשל
חוסר במזון מתאים לתינוקות ,עשינו גם השגחה
מיוחדת של יצור מזון לתינוקות ,של מיני קטניות
כמו קורנפלור ואורז ,שלא יהיו בחשש חמץ.
דייסות אינסטנט לתינוקות  /דייסת אורז /
דייסת כוסמת  /דייסת קורנפלור של החברות:
"בטר אנד דיפרנט" " -מטרנה" " -פרינוק"
על כל אריזה רשום:

"קטניות  -מיוחד לתינוקות" .כשר לפסח
תשפ"א וחותמת הבד"ץ.
כולם מיוחדים לתינוקות  -הזקוקים למזון
מיוחד זה והם קטניות
ויש להשתמש לצורך כך בכלים מיוחדים.
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כמו“כ החברות הבאות ייצרו בחו“ל ”מחית
פרי“
ללא קטניות בהשגחתנו המלאה:
"טעמן" " -פרינוק"  -ליבר'ס
על כל אריזה רשום "כשר לפסח" וחותמת
הבד"ץ.

מזון מיוחד לתינוקות רגישים
שלא ניתן להאכילם במזון כשר לפסח

רשימת
התרופות

התינוקות שעקב רגישויות שונות לא ניתן להאכילם
במזון של פסח מתוך הרשימה בעמוד הקודם,
ומההכרח בשעת הדחק להאכילם במוצר אחר
(לפי הוראות הרופא ואחר הוראת מו“צ בשאלת
הכשרות וחלב עכו“ם שבהם) ,אנו מפרסמים להלן
רשימה של כמה סוגי מזון לתינוקות שאין לנו
עליהם בירורים לגבי חששות חמץ.
•המוצרים המכילים חלב (עכו“ם) ,מצויין בהם :חלבי.
•אין לנו בירורים לגבי חמץ.
•כולם מכילים קטניות ,ויש להזהר להשתמש
בכלים מיוחדים
•רק לפי פקודת הרופא ולאחר הוראת מו“צ.
אוסמולייט ( )OSMOLITEמזון נוזלי מרוכז ..........................חלבי
איזומיל (רק לימות השנה יש בהשגחת הבד“ץ  -עם חותמת הבד“ץ).......פרווה
איסוקל (.......................................................................)ISOCALחלבי
אנפאלאק ( .........................................................)ENFALACחלבי
אנשור ” /רוס“  -מזון מרוכז ,נוזל ...............................................חלבי
גלוטן פרי ” /בראד מיקס“ (שיקאגו ,ארה“ב) ............................חמץ
מטמוסיל .................................................................................פרווה
מטרנה  /רגילה  -סוגים שונים (האריזה מקומית) ....................חלבי
נוטרמיגן ...................................................................................חלבי
סימילאק גיין (......................................... )SIMILAC GAINחלבי
פוליקוז (..........................................)POLYCOSEלא חמץ  -פרווה
פרג‘סטמיל ..............................................................................חלבי
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רשימת
התרופות

מבוא לרשימת הויטמינים
ותוספי תזונה
רשימת הוויטמינים ותוספי התזונה המאושרים
לפסח לצערנו מצטמקת והולכת עקב השינויים
הרבים החלים בתחום זה בארץ ובעולם ,ונפרט אפס
קצהו את הקשיים שאנו נתקלים בהם ,למען ידע
ויעריך הקורא את העומד בפנינו ,ואולי בעז"ה בעתיד
נוכל לאשר יותר מוצרים ותכשירים בקטגורי'ה זו:
צריכת ויטמינים ותוספים בארץ נמצאת לפי הסקרים
בגידול שנתי של כ .30%-נתון זה מעודד הרבה גופים
לנסות ולהיכנס לתחום שלכאורה רווחי ,בשונה
ממוצרי מזון או מוצרי צריכה שניתן בקלות להעריך
איכות וטעם ,בתחום הוויטמינים הצרכן מקבל
טבלי'ה או קפסולה לבליעה ורוב הציבור אינו מכיר
ויודע להעריך את איכות התוסף ולכן מסתמכים על
המלצות ודרכי תעמולה שונים ומשונים שלעיתים גם
הם ממומנים ומסובסדים ע"י החברות והמשווקים
ובעלי אינטרסים למיניהם וד"ל .נתון זה גורם גם
ליצרנים הוותיקים והמכובדים מצד אחד להשתדל
להתייעל ולהתמקצע כל הזמן בתכשירים ומוצרים
ייחודים נושאי פטנטים וכדומה ומצד השני החברות
כל הזמן במרדף בלתי פוסק בניסיון להורדת מחירים
לצרכן בין השאר ע"י חיפוש תחליפי חומרי-גלם
במחירים אטרקטיביים יותר.
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בשונה מתרופות שקיימת עליהם פיקוח ובקרה
ואישורים של גורמי ההסמכה על כל שינוי מזערי,
דבר זה מונע להחליף מרכיבים ו\או ספקים .בייצור

תוספי התזונה אין שום הבטחה שחוה"ג ישארו זהים
לתמיד .נתקלנו כבר ביצרני תוספים שבתוך שנה אחת
החליפו  6פעמים חומר גלם מסוים ,והתווית נשארה
זהה לכל המוצרים בסדרה .לדוגמא :לצרכן הסופי אין
כלל משמעות באם הנשא הינה עמילן מיצרן פלוני
או צלולזה מיצרן אלמוני או מלטודקסטרין מיצרן
פלמוני.

רשימת
התרופות

לימות השנה אנו נדרשים להשקיע המון מאמץ
במעקב ובקרה ומקפידים בכל תחלופה שכזו לוודא
שהחומר המתחלף כשר בתכלית ההידור .אבל לפסח
בעוד שיכול להיות בתחילת השנה השתמשו עם
עמילן טפיוקה שהוא כשל"פ באמצע השנה עקב זה
שהיצרן קיבל מלטודקסטרין ממקור חיטה במספר
פרוטות זול יותר לא חשב פעמיים והחליף את הספק
לאחר שווידא שאכן גם החומר החדש נושא את
חותמת כשרות הבד"צ ,בהמשך השנה יכול להיות
שחזר לעמילן הטפיוקה שהשתמש בה מלכתחילה,
אבל במחי יד והחלטה קטנה אנו כבר לא יכולים
יותר לקחת אחריות לפסח כל זמן שמסתובב בשוק
מוצרים המכילים את החו"ג הבעייתי לפסח (עד
לתאריך פג-תוקף).
אך זאת למודעי ,שבהתייעצות עם רופאים
ונטורופתים בכירים כולם פה אחד הודו שבשונה
מתרופה ,כמעט כל תוספי-התזונה הניתנים באופן
יומי ניתן להפסיק את הטיפול במשך שבוע עד עשרה
ימים ללא שיגרם שום נזק רפואי .ולכן המלצתנו לאלו
שאינם חייבים לצרוך את התוספים ,להפסיק את
השימוש בפסח לאחר התייעצות עם רופא ,ובמקרה
הצורך לשאול רב.
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רשימת
התרופות

אנו ,מצדנו נמשיך להשתדל גם בשנים הבעל"ט
כמיטב יכולתנו להרחיב ולבסס את הרשימה ככל
האפשר .ובתפלה ובתקווה שלא נצטרך לכל זה ויקוים
בנו הפסוק כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים
עליך וגו' בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו.
יש להדגיש שאין התייחסות כלל לקטניות (השנה גם
בוויטמינים כמו בתרופות) כי איננו יכולים לשלול מציאת
רכיבי קטניות ממרבית התכשירים .כמו כן אין אנו
מפרסמים השנה את רשימת כלל תוספי התזונה
עם הסטטוס שלהם כפי שנים קודמות (בסדר/חשש
קטניות/קטניות/חשש חמץ/חמץ) ,מכיון שמאוד קשה
עד כמעט בלתי אפשרי להגיע לרמת דייקנות כזו,
הרבה נפסלו מחמת ספק ספיקא ואי ידיעה .הרשימה
שלפניכם אין בהם רכיבי חמץ לפי מיטב בדיקתנו.
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ויטאמינים תוספי תזונה ומוצרים טבעיים
המאושרות לפסח תשפ"א
לאלו הזקוקים לכך גם בחג הפסח עפ"י הוראות רופא

רשימת
התרופות

הרשימה דלהלן מתייחסת בנוגע לחששות חמץ [בחלק יש
בהם קטניות] ברכיבי המוצר ,לא לגבי הייצור
מלבד במוצרי "הוס טבע" ייצור מיוחד לפסח
(ראה רשימה נפרדת)
רשימת הויטאמינים ותוספי תזונה דלהלן
שנבדקו על ידינו לענין סטטוס לפסח היא רק
לאלו שיש להם אישור הבד"צ לימות השנה

שם המוצר

מותג

תצורה

אבץ פיקולינאט

Bio Energy

כמוסות

לא חומצי Bio Energy C500+

כמוסות

אקסטרא מאמי

EXTRA

כמוסות

ברזל

EXTRA

טבליות

ברזל נוזלי

EXTRA

תמצית

ווינטר שילד

EXTRA

כמוסות

ויטמין  C1000לא EXTRA
חומצי

כמוסות

כורכומין פלוס

EXTRA

כמוסות

מגנזיום אוקסיד
D3+ 520

EXTRA

טבליות

מסטיק תימני

EXTRA

טבליות

ספירולנה ממקור EXTRA
אורגני

כמוסות

פסטורילי

EXTRA

כמוסות

צלילית

EXTRA

תמצית

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

תמצית ליקוריץ
DGL

EXTRA

תמצית

תמצית סטיביה

EXTRA

תמצית

תמצית עלי פטל

EXTRA

תמצית

ליקוריץ 123

FITNESS-RUS

כמוסות

ווינטר סטופ

Glory

תמצית

ויטמין C 1000

Glory

כמוסות

ליקוריץ

Glory

תמצית

מסטיק תימני

Glory

תמצית

שמן אורגנו

Glory

תמצית

A.G.A clinic

Hair Clinic

כמוסות

נרווקון

HERBA

מיצוי

ארטמיסיה

H-R

כמוסות

אלואה

I herbs

כמוסות

ולריאן  100מל

I herbs

טיפות

ולריאן  90כמו'

I herbs

כמוסות

מגנו טק  520מ"ג I herbs

כמוסות

תמצית סטיביה

I herbs

טיפות

אב  -גן

 / KETERכתר

כמוסות

הר לביא

 / KETERכתר

תמצית

יהלום

 / KETERכתר

תמצית

לביא

 / KETERכתר

תמצית

לונגען

 / KETERכתר

תמצית

שם המוצר

מותג

תצורה

סטיפולי

 / KETERכתר

תמצית

פסק זמן

 / KETERכתר

תמצית

רוהיג

 / KETERכתר

תמצית

שעלי

 / KETERכתר

תמצית

שפע

 / KETERכתר

תמצית

תמצית ליקוריץ Life Cells -
LicoRich

כמוסות

תמצית ליקוריץ
 LicoRichForte

Life Cells

כמוסות

מגנזיום  520מ"ג

Magen

כמוסות

Active Lax

Maxi Health
מקסי הלת

כמוסות

D Softgels
1000/2000/5000

Maxi Health
מקסי הלת

כמוסות
רכות

"Empty "0
Maxicaps

Maxi Health
מקסי הלת

כמוסות

"Empty "00
Maxicaps

Maxi Health
מקסי הלת

כמוסות

Maxi Active
Lax

Maxi Health
מקסי הלת

כמוסות

Maxi Active
Pro-10

Maxi Health
מקסי הלת

אבקה

Maxi Calm

Maxi Health
מקסי הלת

כמוסות

Maxi D3
Concentrate

Maxi Health
מקסי הלת

סירופ

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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תצורה

מותג

שם המוצר

כמוסות

Maxi Health
מקסי הלת

Maxi Flax
Caps

אבקה

רשימת
התרופות

Maxi Health Maxi Inositol
מקסי הלת
Powder

כמוסות

Maxi Health
מקסי הלת

Maxi
L-Tryptophane
500

כמוסות
רכות

Maxi Health
מקסי הלת

Maxi
Omega-3

כמוסות

Maxi Health
מקסי הלת

Maxi
Premium
EPO

נוזל

Maxi Health
מקסי הלת

Oil of
Oregano

כמוסות
רכות

Maxi Health
מקסי הלת

Premium E
Complete

כמוסות

Maxi Health
מקסי הלת

Stomach &
Acid

כמוסות

Maxi Health
מקסי הלת

Thin
Supreme

כמוסות

Maxi Health
מקסי הלת

- ייצור מיוחד
Vitamin C
Bio with Red
Raspberry

כמוסות

Maxi Health
מקסי הלת

 ייצור- פרנטל
- מיוחד
Prenatal

תמצית

MAXI HERB

אפטו קל

כמוסות

MAXI HERB

חילבה

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

כלורלה

MAXI HERB

כמוסות

מקס לקס

MAXI HERB

כמוסות

קלין טוקס

MAXI HERB

כמוסות

Echinacea

Mega Health

טיפות

Immune 365

Mega Health

טיפות

Immune
Kongh

Mega Health

טיפות

ImmunEar

Mega Health

טיפות

Mega Health ImmuThroat

טיפות

Sinus
Immune

Mega Health

טיפות

ViraImmune

Mega Health

טיפות

כורוכום פלוס

MORE

תמצית

מולטי כורוכום

MORE

תמצית

אכינצאה

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

אשווגנדה

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

בוסוויליה

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

ג'ינסינג סיבירי

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

לאנגין

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

שם המוצר

מותג

מולטי מורינגה

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

פיקסולין

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

רודיולה

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

ריישי

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

תרסיס אימונופן

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

תרסיס לייאון

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

תרסיס פיקסולין

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

תרסיס פמיקס

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

תרסיס
רטבוליקס

 / NANOTEVAתמצית
ננו טבע

NATURAL
מגנזיום פלוס
 520בתוספת LIFE B6

תוספי תזונה
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תצורה

כמוסות

אורגנו

Pure Nature

טיפות

איזי דיי

Pure Nature

כמוסות

איזי דיי

Pure Nature

תמצית

אלוורה אלואה

Pure Nature

כמוסות

ג'ימנמה

Pure Nature

כמוסות

כורוכום

Pure Nature

כמוסות

שם המוצר

מותג

תצורה

מגנזיום אוקסיד

Pure Nature

טבליות

מורינגה מכונפת

Pure Nature

כמוסות

סטיביה

Pure Nature

תמצית

פסיפלורה

Pure Nature

כמוסות

פרוסטקום

Pure Nature

כמוסות

שום

Pure Nature

תמצית

שמן MCT

.SHS INTL

שמן

ויטמין  C1000לא Tinc
חומצי

כמוסות

ויטמין  C500לא
חומצי

Tinc

כמוסות

מרווה מרושתת
(אומגה )3

Visage

שמן

נזו-סטופ

Vitamax

תמצית

ספירולינה

אבנדנס

פתיתים

אומגה - 3
Algae DHA
Oil

אומגה מור

שמן

סטיבי אפ UP /

אורגני טל
Organi Tal

קפסולות

סטיביה ירוקה
טהורה

אורגני טל
Organi Tal

אבקה

איזי דרינק

איזיליין

משקה

איזי טיקינר
Easythickner

איזיליין

אבקה

איזי קלורי

איזיליין

אבקה

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

שם המוצר

מותג

תצורה

בייבי קלורי

איזיליין

אבקה

TYPE 2

אייבוט

כמוסות

איזונית

אייבוט

כמוסות

כליל  60כמוסות

אייבוט

כמוסות

נטורלון

אייבוט

כמוסות

רילקס

אייבוט

כמוסות

ספירולינה

אלג'מור Algae
Mor

אבקה

אלפא ליפואית

אלטמן

כמוסות

חילבה

אלטמן

כמוסות

כורכום 360
אקטיבActive/

אלטמן

קפליות

כורכום C3

אלטמן

קפליות

מגנוליה

אלטמן

כמוסות

מגנזיום UP

אלטמן

כמוסות

פיקנוגינול 120
מ"ג

אלטמן

כמוסות

סוד הקול

אקינוס א.ש.ר.א.י .טיפות
1951

ויטמין C1000
חומצי

תוספי תזונה
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בדרך הטבע-
בריאותי

כמוסות

ויטמין  C1000לא בדרך הטבע-
בריאותי
חומצי

כמוסות

בדרך הטבע-
בריאותי

כמוסות

ויטמין C500
חומצי

שם המוצר

מותג

תצורה

ויטמין  C500לא
חומצי

בדרך הטבע-
בריאותי

כמוסות

סוכר ענבים
(דקסטרוזה)

בי & די B&D

אבקה

סיבילין (סיבין
תזונתיים/עולש)

בי & די B&D

אבקה

שמן מרווה
מרושתת

בי & די B&D

שמן

 D3ויטמין

ביו ויט

טבליות

ביופלוונואידים
קומפלקס

ביו ויט

טבליות

ברזל עדין

ביו ויט

טבליות

גלוקוזמין פלוס

ביו ויט

טבליות

ויטמילק

ביו ויט

כמוסות

קלציום +מגנזיום ביו ויט
 +בורון

טבליות

גרנוקל

ביתהטבע

טיפות

ולריאן  50מל

ביתהטבע

טיפות

מגנזיום B6+

ביתהטבע

כמוסות

תמצית סטיביה

ביתהטבע

טיפות

ויטמין C 1000

בריאותי

כמוסות

ויטמין C 500

בריאותי

כמוסות

הסיב היפני
(קונג'אק -
)Konjac

גולד נייצ'ר -
Gold Nature

כמוסות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

סיבית תזונתיים

גולדן הארט
אפ.אם.סי.גי'

סיבים

אסטרגלוס

ד"ר גרין

כמוסות

ג'ימנמה

ד"ר גרין

כמוסות

גדילן

ד"ר גרין

כמוסות

גינסנג סיבירי

ד"ר גרין

כמוסות

גינקו בילובה

ד"ר גרין

כמוסות

גרין באלאנס

ד"ר גרין

כמוסות

גרין לאקס

ד"ר גרין

כמוסות

די מאנוז

ד"ר גרין

כמוסות

ווינטר גארד

ד"ר גרין

כמוסות

ויטמין C

ד"ר גרין

כמוסות

ויטמין  C 500לא ד"ר גרין
חומצי

כמוסות

ויטמין  C 800לא ד"ר גרין
חומצי

כמוסות

ולריאן

ד"ר גרין

כמוסות

חומצה פולית

ד"ר גרין

טבליות

חומצה פולית

ד"ר גרין

כמוסות

חילבה

ד"ר גרין

כמוסות

חמוציות וויטמין
C

ד"ר גרין

כמוסות

כורכמין

ד"ר גרין

כמוסות

כלורלה

ד"ר גרין

אבקה

שם המוצר

מותג

תצורה

כלורלה

ד"ר גרין

טבליות

לבונה

ד"ר גרין

כמוסות

ליקוריץ

ד"ר גרין

כמוסות

מאקה

ד"ר גרין

אבקה

מגנזיום אוקסיד
520

ד"ר גרין

כמוסות

מגנזיום פלוס

ד"ר גרין

כמוסות

מורינגה

ד"ר גרין

כמוסות

מסטיק תימני

ד"ר גרין

כמוסות

סידן פלוס

ד"ר גרין

כמוסות

סמבוק פלוס

ד"ר גרין

כמוסות

ספירולינה

ד"ר גרין

אבקה

ספירולינה

ד"ר גרין

טבליות

ספירולינה

ד"ר גרין

כמוסות

ספירולינה

ד"ר גרין

פתיתים

סרפד

ד"ר גרין

כמוסות

עלי זית

ד"ר גרין

כמוסות

פטל אדום

ד"ר גרין

כמוסות

פסיפלורה

ד"ר גרין

כמוסות

פרופוליס

ד"ר גרין

כמוסות

פרחי צבר
בתוספת אבץ

ד"ר גרין

כמוסות

שורש כורכום

ד"ר גרין

כמוסות

שמן זרעי המפ

ד"ר גרין

נוזל

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

שן ארי

ד"ר גרין

כמוסות

ווין ווין

ד"ר פיטו

כמוסות

ויטמין C 1000

ד"ר פיטו

כמוסות

טוקסון

ד"ר פיטו

כמוסות

נוזל סטיביה

ד"ר פיטו

טיפות

סטרונגהר

ד"ר פיטו

כמוסות

קליר

ד"ר פיטו

כמוסות

תמצית
אסטרגלוס

ד"ר פיטו

כמוסות

תמצית גאבא
500

ד"ר פיטו

תמצית

תמצית שיח
אברהם טהור

ד"ר פיטו

תמצית

Almalip
Balm

ד"ר פישר

משחה

דנסיטי ספורט

דנסיטי -
density

אבקה

דנסיטי קידס
(ילדים)

דנסיטי -
density

אבקה

סידן אמורפי

דנסיטי -
density

קפליות

ויטמידין

דר' פישר

טיפות

אספסת

הוס טבע

טיפות

בבונג

הוס טבע

טיפות

ג'ינסינג

הוס טבע

טיפות

שם המוצר

מותג

תצורה

לואיזה

הוס טבע

טיפות

רוזמרין

הוס טבע

טיפות

כורכמן

הטבע של החיים טיפות

צמח Mankai

הינומן -
Hinoman

אבקה

אונה דה גטו

הרבה סנטר

כמוסות

אטריפלקס

הרבה סנטר

כמוסות

אטריפלקס פלוס הרבה סנטר

כמוסות

אכינצאה

הרבה סנטר

כמוסות

אלוי

הרבה סנטר

כמוסות

אספסת

הרבה סנטר

כמוסות

ארטישוק וגיקפס הרבה סנטר

כמוסות

גדילן מצוי

הרבה סנטר

כמוסות

גואר גאם

הרבה סנטר

כמוסות

גוארנה -
Guarana

הרבה סנטר

כמוסות

גימנמה פורטה

הרבה סנטר

כמוסות

גינסינג סיבירי

הרבה סנטר

כמוסות

גינסניג קוריאני

הרבה סנטר

כמוסות

גינקו בילובה

הרבה סנטר

כמוסות

גינקו בילובה
פורטה

הרבה סנטר

כמוסות

גפן אדומה

הרבה סנטר

כמוסות

דינמיק

הרבה סנטר

כמוסות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

דליות

הרבה סנטר

כמוסות

דקל ננסי וג'יקפס הרבה סנטר
פורטה

כמוסות

דרדר

הרבה סנטר

כמוסות

הרבה און

הרבה סנטר

כמוסות

הרבה לקס

הרבה סנטר

כמוסות

הרפגו

הרבה סנטר

כמוסות

ווינטר פורמולה

הרבה סנטר

כמוסות

ולריאן

הרבה סנטר

כמוסות

זנגביל

הרבה סנטר

כמוסות

חילבה כמוסות

הרבה סנטר

כמוסות

טיון דביק

הרבה סנטר

כמוסות

כורכום

הרבה סנטר

כמוסות

לאפאשו

הרבה סנטר

כמוסות

מאקה

הרבה סנטר

כמוסות

מסטיק תימני
פלוס

הרבה סנטר

כמוסות

מרגוע

הרבה סנטר

כמוסות

משביעון

הרבה סנטר

כמוסות

ניו דיאט  -זוג

הרבה סנטר

כמוסות

ספירולינה

הרבה סנטר

כמוסות

סרפד

הרבה סנטר

כמוסות

עוזרר

הרבה סנטר

כמוסות

שם המוצר

מותג

תצורה

עלי זית -
שלישיות וג'יקפס

הרבה סנטר

כמוסות

עלי תאנה

הרבה סנטר

כמוסות

פטרוזליה

הרבה סנטר

כמוסות

פסיליום

הרבה סנטר

כמוסות

פסיפלורה
(שעונית)

הרבה סנטר

כמוסות

פפאיה

הרבה סנטר

כמוסות

פרוסטו ויט -
וגיקפס

הרבה סנטר

כמוסות

פרחי צבר

הרבה סנטר

כמוסות

פרחי צבר+אבץ
שלישיות

הרבה סנטר

כמוסות

פרסקל

הרבה סנטר

כמוסות

שן ארי

הרבה סנטר

כמוסות

תערובת עוזרר

הרבה סנטר

כמוסות

איזונית

התה של שרה

שקיקים

ויטליתי

התה של שרה

שקיקים

טיהורית

התה של שרה

שקיקים

מעיין של ניסים

התה של שרה

שקיקים

מעיין של נעורים

התה של שרה

שקיקים

מעיין של פלאים

התה של שרה

שקיקים

מעיין של צמחים התה של שרה

שקיקים

התה של שרה

שקיקים

מעיין של תקווה

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

שם המוצר

מותג

תצורה

סודות המעיין

התה של שרה

שקיקים

עיכולית

התה של שרה

שקיקים

צינונית

התה של שרה

שקיקים

רזי הבריאות

התה של שרה

שקיקים

רזי המעיין/פלוס

התה של שרה

שקיקים

גסטרו קרמינטיב זילי

כמוסות

מוצרי חותם טבע חותם טבע
 -נוזליים

נוזל /
כמוסות

חליטת סירפד

חזרה לטבע

שקיקים

חליטת קליר

חזרה לטבע

שקיקים

חליטת שוגארד

חזרה לטבע

שקיקים

פלו טי

חזרה לטבע

שקיקים

רטלקס פלוס
Retalex Plus

חזרה לטבע -
אור הקסם

כמוסות

SIZEXL 60
כמוסות

טבע און ליין

כמוסות

סופר מן ויטמין סי טבע און ליין
 10כמו'

כמוסות

סופר מן ויטמין סי טבע און ליין
 30כמו'

כמוסות

טבע מהדרין

אבקה
בצנצנת
פלסטיק
שקופה

אבקת חרובים

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

חמאת אגוזי
ברזיל

טבע מהדרין

ממרח
בצנצנת
זכוכית

חמאת אגוזי לוז

טבע מהדרין

ממרח
בצנצנת
זכוכית

חמאת אגוזי מלך טבע מהדרין

ממרח
בצנצנת
זכוכית

חמאת אגוזי קשיו טבע מהדרין

ממרח
בצנצנת
זכוכית

חמאת שומשום
מלא נבוט

טבע מהדרין

ממרח
בצנצנת
זכוכית

חמאת שקדים -
שקדימון

טבע מהדרין

ממרח
בצנצנת

כח לכל -
תערובת מיני
אגוזים וזרעונים

טבע מהדרין

אבקה
בצנצנת
פלסטיק
שקופה

פשתן טחון

טבע מהדרין

ארוז בשקית
נוחות רב
פעמית

שומשום מלא
טחון

טבע מהדרין

ארוז בשקית
נוחות רב
פעמית

שמן מרווה (צי'ה) טבע מהדרין
טבעי  -אומגה 3

שמן
בכבישה
קרה

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

שמן פשתן

טבע מהדרין

שמן
בבקבוק
שחור אטום
לאור

 - 0חיסונית

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 1אוזקל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 1צינילעקס

טיפות הרב
מירושלים

סירופ

 - 10ורידוטן

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 11אימהלק

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 11אימהלק +

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 12פארומול

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 13אוריניל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 14קל ראש

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 15מיגרוטן

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 16הרבה און

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 17נורמפרס

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

שם המוצר

מותג

תצורה

 - 17פרסקל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 18דיאבקס

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 18דיאבקס +

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 19גלוקמין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 19עינקל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 2קל-גון

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 20פרוסטצין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 21צהרובין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 22מירית

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 23טוניק

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 24רקטונול

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 25לקסינול

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 25לקסינול +

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 26סוביסטאל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

 - 27שינוליל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 27שינוליל +

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 28קיבכול

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 29שרירית

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 3אלרגון

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 3רוגעלעקס

טיפות הרב
מירושלים

סירופ

 - 30גינוסר

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 30גינוסר +

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 31לידי-קל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 32ראומטין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 33יורונית

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 34אמבולט

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 35כולסטיל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 36לבקל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

שם המוצר

מותג

תצורה

 - 37ליבצי'

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 38טרנסיקל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 38טרנסיקל +

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 39מיינדעקס

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 39ממובריין +

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 4ברונכוטאס

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 4פערולעקס

טיפות הרב
מירושלים

סירופ

 - 40פיברית

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 41דרמטוב

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 42אנזתרום

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 43אקנצין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 44גדילן

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 45קול-קל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 46סינוקל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

 - 47גרידין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 47מחזורבי

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 48אולצרזען

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 5פעקטולין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 5פעקטיב

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 / 16 / 11 / 6 / 5טיפות הרב
מירושלים
60 / 54

טיפות

 - 50לחצון

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 51ציסטין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 52מהירון

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 53מחזו-קל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 54פרוויטאל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 55הרפול

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 56מחזורזית

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 57גינויטלית

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

שם המוצר

מותג

תצורה

 - 57לקטילין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 58קל-צירית

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 59דלקנים

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 6גזלין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 6ואמיטיל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 60רזוקל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 61ניקוטילעס

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 62חניקל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 63סרטוקל

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 64מעברית

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 66רשאוזין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 68פרקלין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 69קלציחוס

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 7נזלין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

שם המוצר

מותג

תצורה

 - 7פקטולעקס

טיפות הרב
מירושלים

סירופ

 - 70דינמיק

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 71ציסטין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 8רוגלין

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 8רוגלין +

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 801רזוקל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 802פרוויטאל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 803ברונכוטאס טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 805ניקוטילעס טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 807פסוריפאט טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 808קלציחוס

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 809גינויטאל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 804מולטריצין

 - 806אולצרזען

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

 - 810גינוסר

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 811סרטוקל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 812אקנצין

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 813דיאבקס

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 814נורמפרס

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 815אלרגצין

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 816כולסטיל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 817פרוסטצין

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 818טרנסיקל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 819טוניק

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 820ארטיזם

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 821פערולען

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 822שינוליל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 823אמבולט

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

 - 824רוביא

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 825ואמיטיל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 826לקסינול

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 827שליטוב

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 828אוריניל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 829ורידוטן

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 830מיגרוטן

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 831מיינדעקס

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 832סינוקול

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 833סוביסטאל טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 834רקטונול

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 835עינקל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 836לחצון

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 837לקטילין

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

שם המוצר

מותג

תצורה

 - 838אימהלק

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 839מהירון

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 840נזלין

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 841לבקל

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 842סדטיב

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 843בלותר

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 844תתבלוט

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 845מסתיק

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 846הרפול

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 847נוזרון

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 848קיבכול

טיפות הרב
מירושלים

כמוסות

 - 9מיינדלעקס

טיפות הרב
מירושלים

סירופ

 - 9שליטוב

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

 - 9שליטוב +

טיפות הרב
מירושלים

טיפות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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מותג

תצורה

טרי אוף לייף
דיאטרי פייבר
Tree of Life Dietary Fiber

אבקה

 CHIAזרעי צ'יה י.ג.נ .טבעי בע"מ
עשירים באומגה
3

זרעים

 CHIAזרעי
צ'יה עשירים
באומגה  3אריזה
משפחתית

י.ג.נ .טבעי בע"מ

זרעים

 CHIAצ'יה
לסלט עם זעתר
ופפריקה עשיר
באומגה 3

י.ג.נ .טבעי בע"מ

זרעים

מגה אצת בר
כחולה ירוקה

י.ג.נ .טבעי בע"מ

כמוסות

26

יו You -

כמוסות

69

יו You -

כמוסות

74

יו You -

כמוסות

 17ליידי

יו You -

כמוסות

 31ליידי

יו You -

כמוסות

 45מאמי  /פלוס

יו You -

כמוסות

 63ליידי

יו You -

כמוסות

אלת המסטיק

יו You -

טבליות

מיקרו D

יטבתה

אבקה

פרידום

ילו-גרין

טונייט /
Tonight

כצט

טבליות

שם המוצר

מותג

תצורה

מקסי מילק

לוזית

טבליות

Lipogen PS

ליפוגן

נוזל/אבקה/
כמוסות

אקטיב בריין
Active Brain

ליפוגן

כמוסות

ספאטון /
( Spatoneטבעי
 -לא טעם תפוח)

לפידות

נוזל

עלי מורינגה

מורינגה עץ
הפלא

כמוסות /
אבקה /
גרוס  /טחון

Moringa
arava leaf
powder

מורינגה ערבה

אבקת עלים
טחונים /
כמוסות

אקנול

מינרל מור

כמוסות

טי.אמ.אס.טי .וי.
סי .כמוסות

מינרל מור

כמוסות

טי.אמ.אס.טי.
כמוסות

מינרל מור

כמוסות

מילק מור

מינרל מור

כמוסות

נייט מור

מינרל מור

כמוסות

מינרל מור

כמוסות

זבת חלב

מירב הטבע

כמוסות

מגנוקס 520
Magnox

נווה פארמה

כמוסות

אל אקס קר

נוטריקר

כמוסות

גרפצ'לה

נוטריקר

נוזל

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

גרפצ'לה

נוטריקר

תמצית

ויטמין שיא  C500נוטריקר
לא חומצי

כמוסות

ולריאן

נוטריקר

כמוסות

ולריאן

נוטריקר

תמצית

חילבה

נוטריקר

כמוסות

חרצית ריחנית

נוטריקר

כמוסות

כורכום

נוטריקר

כמוסות

כרומיום פיקולינט נוטריקר

כמוסות

מגנזיום ציטראט +נוטריקר
B6

קפליות

מורינגה

נוטריקר

אבקה

מורינגה

נוטריקר

כמוסות

מורינגה

נוטריקר

תמצית

מסטיק תימני

נוטריקר

כמוסות

מסטיק תימני

נוטריקר

תמצית

נוטרי מיל קיט

נוטריקר

כמוסות

נוטרי מיל קיט

נוטריקר

תמצית

סמבוקר פלוס

נוטריקר

כמוסות

עלי סרפד

נוטריקר

כמוסות

עלי פטל

נוטריקר

תמצית

פסיפלורה

נוטריקר

כמוסות

פסיפלורה

נוטריקר

תמצית

פרופוליס

נוטריקר

כמוסות

שם המוצר

מותג

תצורה

פרופוליס

נוטריקר

תמצית

פריודיק

נוטריקר

כמוסות

קול D

נוטריקר

כמוסות

תולאקס

נוטריקר

תמצית

אומגה  - 3שמן
זרעי מרווה
מרושתת

נייטשרסייג' -
Naturesage

שמן

CNDD CAPS

נייצרספרו

כמוסות

HBP CAPS

נייצרספרו

כמוסות

טוטל קלינס

נייצרספרו

כמוסות

משקה אלוורה

נייצרספרו

משקה

ויטמין  C1000לא ניצת הדובדבן
מהדרין
חומצי

כמוסות

ויטמין  C500לא
חומצי

ניצת הדובדבן
מהדרין

כמוסות

אלוה לאקס

סודות המזרח

כמוסות

כורכומין גולד

סודות המזרח

כסומות

מגנזיום מים
המלח

סודות המזרח

כמוסות

מורינגה גולד

סודות המזרח

כמוסות

MSM 1000
רליף

סופהרב

טבליות

 Q-10 30מ"ג

סופהרב

כמוסות

 Q-10 50מ"ג

סופהרב

כמוסות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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שם המוצר

מותג

תצורה

 Q-10 60מ"ג
יבש

סופהרב

כמוסות

אבץ פיקולינט

סופהרב

טבליות

אגנוס קסטוס

סופהרב

כמוסות

אצה כחולה
ירוקה

סופהרב

כמוסות

אצת ספירולנה

סופהרב

כמוסות

ארט3--קל

סופהרב

כמוסות

ביו LR 25

סופהרב

כמוסות

ביו LR 55

סופהרב

כמוסות

ביו בולרדי

סופהרב

כמוסות

ביוטיק

סופהרב

כמוסות

ביוטיקיד LR
 50גר'

סופהרב

אבקה

ברזל קומפלקס
 90כמוסות

סופהרב

כמוסות

גדילן מצוי

סופהרב

כמוסות

גינקו בילובה

סופהרב

כמוסות

די-מאנוז

סופהרב

כמוסות

ויטמין E-400

סופהרב

כמוסות

ויטמין E-401
יבש

סופהרב

טבליות

חומצה פולית
 400מק"ג 30
טבל

סופהרב

טבליות

שם המוצר

מותג

תצורה

חמוציות  ﬩ויטמין
C

סופהרב

כמוסות

כורכום  +פיפרין

סופהרב

טבליות

כמוסות שום

סופהרב

כמוסות

מאקה +
ספירולינה

סופהרב

כמוסות

מגנזיום ציטראט
B6 ﬩

סופהרב

טבליות

מורינגה

סופהרב

כמוסות

מלחים

סופהרב

כמוסות

משקה אלוורה
 500מ"ל ()99.7

סופהרב

משקה

סיבי קונג'אק

סופהרב

כמוסות

סידן 600

סופהרב

טבליות

פולאט  400מק"ג סופהרב

טבליות

פיטו פימייל

סופהרב

כמוסות

קו אנזים Q10
מינון  100מ"ג

סופהרב

כמוסות

קו אנזים Q10
מינון  60מ"ג

סופהרב

כמוסות

קוורצטין
קומפלקס

סופהרב

כמוסות

קומפלקס
ביופלבונואידים

סופהרב

טבליות

קפאין  200מ"ג

סופהרב

כמוסות

קפה ירוק תמצית סופהרב

כמוסות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

שם המוצר

מותג

תצורה

שמן אורגנו

סופהרב

כמוסות

תמצית ג’ינג’ר
B6 +

סופהרב

כמוסות

אצות ים

סיקורה -
Seakura

גרוס/קפוא

נוטריפלקס -
Nutriflex

סיקורה -
Seakura

שקיות

ויטמין  C1000לא סנסיטבע
חומצי +אבץ

כמוסות

כמוסות מגנזיום
 520מ"ג

סנסיטבע

כמוסות

כמוסות מגנזיום
 520מ"ג פלוס
בתוספת B 6

סנסיטבע

כמוסות

ספירולינה  -אצה ספירולינה איי
אל IL
כחולה ירוקה
ספירולינה

ספירולינה קדרון אבקה

אנ-ליקובקטר

עדנה מוצרי טבע כמוסות

אצות יפניות
ארמה בוסט

עדנה מוצרי טבע כמוסות

פיקס דרנל

עדנה מוצרי טבע כמוסות

פרו דרנל

עדנה מוצרי טבע כמוסות

רי דרנל

עדנה מוצרי טבע כמוסות

פלו-קל

פלו קל

 CARBOFLORפלוריש
תוספי תזונה
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אבקה

טיפות
כמוסות

שם המוצר

מותג

תצורה

 CARBOFLORפלוריש
CAPS

כמוסות

OXIMAG

פלוריש

כמוסות

OXIMAG
CAPS

פלוריש

כמוסות

און מל

צוף גלובוס

דבש

איזימל

צוף גלובוס

דבש

אנרג'ימל

צוף גלובוס

דבש

בונכומל

צוף גלובוס

דבש

גסטומל

צוף גלובוס

דבש

גרונמל

צוף גלובוס

דבש

ויטמל

צוף גלובוס

דבש

וירמל

צוף גלובוס

דבש

חיזוקמל

צוף גלובוס

דבש

ליידימל יום

צוף גלובוס

דבש

ליידימל לילה

צוף גלובוס

דבש

לייף-מל  Life- -צוף גלובוס
Mel

דבש

מגנימל

צוף גלובוס

דבש

סידמל

צוף גלובוס

דבש

פלורמל

צוף גלובוס

דבש

פלורמל

צוף גלובוס

דבש

צחמל

צוף גלובוס

דבש

קלוריד  -בלו

קלוריד

כמוסות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

שם המוצר

מותג

תצורה

קלוריד  -ברונז

קלוריד

כמוסות

קלוריד  -גולד

קלוריד

כמוסות

קלוריד  -גרין

קלוריד

כמוסות

קלוריד  -סילבר

קלוריד

כמוסות

קלוריד -
פלטיניום

קלוריד

כמוסות

קלוריד  -פרימיום קלוריד

כמוסות

קלוריד  -רד

קלוריד

כמוסות

אוטירין-דלקת
ונוזלים באוזניים
(הומאופתיה

רינה פארם  -בית טיפות/
כדורים
מרקחת

אלרגין-לאלרגיה רינה פארם  -בית טיפות/
כדורים
מרקחת
אביבית
(הומאופתיה)

תוספי תזונה
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אנורין-
הרטבת לילה
(הומאופתיה)

רינה פארם  -בית טיפות/
כדורים
מרקחת

גזירין בייבי-
גזים לתינוקות
(הומאופתיה)

רינה פארם  -בית טיפות
מרקחת

דנטירין בייבי-
כאבי שיניים
(הומאופתיה)

רינה פארם  -בית טיפות
מרקחת

טיפול ליבלות

רינה פארם  -בית נוזל+כדורים
מרקחת

טיפול לפסוריאזיס

רינה פארם  -בית נוזל+כדורים
מרקחת

שם המוצר

מותג

תצורה

מוצרים שונים לבעיות רינה פארם  -בית טיפות/
כדורים
מרקחת
גברים ונשים
NANNA
CLEAR

שיח אמת

תמצית

FIVE
BALANCE

שיח אמת

כמוסות

 GREEN PLUSשיח אמת

כמוסות

 GREEN PLUSשיח אמת
new

כמוסות

LICO LIFE

שיח אמת

כמוסות

LICO LIFE
PLUS

שיח אמת

כמוסות

MIND PLUS

שיח אמת

כמוסות

NANNA COOL

שיח אמת

תמצית

NANNA
CURCUMIN

שיח אמת

כמוסות

NANNA
D-TOX

שיח אמת

כמוסות

 NANNA LOSSשיח אמת

כמוסות

NANNA
P.R.S.T

שיח אמת

כמוסות

NANNA POWER

שיח אמת

כמוסות

כורכמין
פוספוליפיד
מריווה MP30

תרימה Trima
Vera

טבליות

פוסטי Posti

תרימה Trima
Vera

כמוסות

רשימת
התרופות

תוספי תזונה
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ויטאמינים תוספי תזונה ומוצרים טבעיים
המאושרות לפסח תשפ"א

רשימת
התרופות

מוצרי "הוס טבע" הרשומים לקמן
הינם ייצור מיוחד לפסח
ללא חשש חמץ וללא קטניות
שם המוצר

מותג

הוס טבע -
אכינצאה
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
ויטמין סי
ייצור מיוחד
1000/1000
לפסח
Vitamin C
הוס טבע -
ולריאן
ייצור מיוחד
לפסח
ילקוט הרועים הוס טבע -
ייצור מיוחד
לפסח
מס'  ,316 ,303,307הוס טבע -
ייצור מיוחד
317
לפסח
מס'  4,10,12,15,הוס טבע -
 22,23,25,26,32ייצור מיוחד
לפסח
,35,109
תוספי תזונה
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תצורה

טיפות

טיפות

טיפות

טיפות

כמוסות

טיפות

שם המוצר

מותג

הוס טבע -
מסטיק תימני
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
נורמה בלוט
ייצור מיוחד
לפסח
סימפונוס  2000הוס טבע -
ייצור מיוחד
לפסח
סימפונוס  5000הוס טבע -
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
סרפד
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
עלי זית
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
עצירון
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
פטל
ייצור מיוחד
לפסח

תצורה

טיפות/
כמוסות

רשימת
התרופות

טיפות/
כמוסות
טיפות/
כמוסות
טיפות/
כמוסות
טיפות

טיפות

כמוסות

טיפות

תוספי תזונה
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רשימת
התרופות

שם המוצר

מותג

תצורה

פסיפלורה

הוס טבע -
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
ייצור מיוחד
לפסח
הוס טבע -
ייצור מיוחד
לפסח

טיפות

פרופוליס

רב קשב

שום פרסי

שפע מילק

תוספי תזונה
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טיפות

טיפות/
כמוסות
טיפות/
כמוסות
טיפות/
כמוסות

