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 Dנטילת ו•בון  150ומזון  -התרופה יעילה רק אם היא נלקחה על קיבה ריקה!
בתקופת הטיפול בתרופה זו יש להקפיד על תזונה עשירה בסידן ובוויםמין  Dכגון מוצרי חלב.
 Dהריון והנקה  -אין להיכנס להריון בתקופת הטיפול .אס נחשפת לתרופה זו במהלך ההריון,
עלייך להיוועץ באחד ממרכזי הייעוץ הטרטולוגייס לשט הערכת הסיכון לפגיעה בעובר.

 Dמידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה -

תרופה זו מכילה לקטוז העלול לגרוס

לאלרגיה אצל אנשים הרגישים ללקטוז.

 .3כיצד תשתמשי בתרופה?
תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא .עלייך לבדוק עס הרופא או הרוקח אס אינך בטוחה.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך-כלל לילדים מתחת לגיל  18שביס.
• מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מרופא :סבליה אחת של ריבון  150פעס אחת לחודש,
בתאריך קבוע.

•

נוסף על החונ rר הפעיל התרופה נ rכילה

גם :

Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Crospovidone, Magnesium stearate ,
Colloidal silicon dioxide, Opadry white Y-1-7000, Opadry yellow OY-6478 .

•
•

התכשיר מכיל לקטוז!
כיצד נראית התרופה ומה תוכן

האריזה :

טבליות ריבון  150הינן מצופות ,סגלגלות ,קמורות משני צידיהן ,בצבע צהוב בהיר.

יצרן :אוני פארם בע"מ ,פארק תעשיות "מבוא כרמל"
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D Taking Ribone 150 and food - The medicine is only effective when taken  סחan empty
stomach!
Duriחg the course of treatmeחt with this medicine, be sure to eat a diet rich in calcium and
vitamin D, such as milk products.
D Pregnancy and breastfeeding - Do not become pregnant during the treatment period.
11 you have been exposed to this medicine during pregnancy, consult with a teratogenic
consultatio חcenter to assess the risk of harm to the unborn baby.

D lmportant information regarding some of the ingredients of the medicine - This medicine
contains lactose and may cause an allergy

חi

people sensitive to lactose.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?
Always use according to the doctor's instructions. Check with the doctor or pharmacist if
you are t חסsure.

6. FURTHER INFORMATION
• חl additio חto the active iחgredient, the medicine also contains:
Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Crospovidone, Magnesium stearate,
Colloidal silicon dioxide, Opadry white Y-1-7000, Opadry yellow OY-6478.
• The preparation contains lactose!
• What the medicine looks like and the contents of the pack:
Ribone 150 tablets are film-coated, oval , biconvex, light-yellow in color.
Manufacture and address: Unipharm Ltd., "Mavo Carmel" lndustrial Park
License holder: Unipharm Ltd., P.0.B. 21429 Tel Aviv 6121301
This leaflet was checked and approved by the Ministry of Health in March 2014.
Registration number of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health:
147-68-33575-00
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