
 עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים 
)תכשירים( התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

מינוקסי 2
תמיסה לקרקפת

Minoxidil 2% :הרכב: החומר הפעיל
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה בסעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש 
בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם 

יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

מינוקסי 2 מיועד למבוגרים בגילאי 18-65 שנים 
במקרים של התקרחות מהסוג התורשתי בלבד. 
עליך להשתמש בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך 

זקוק למידע נוסף. 
מריחה של מינוקסי 2 על עור הקרקפת גורמת לעצירת 
הנשירה ולצמיחת שיער במקרים של התקרחות אצל 
חלק מן המשתמשים בתכשיר. ממחקרים שנעשו עד 
כה, עולה כי 3 מתוך 5 נשים שהשתמשו במינוקסידיל 

במשך 8 חודשים ברציפות דיווחו על צמיחת שיער.
ההתקרחות  תהליך  כמו  השיער,  צמיחת  תהליך 
ונשירת השיער, הנו ממושך, ולפיכך יש להשתמש 
בתכשיר לפחות 4 חודשים על מנת להעריך את 
צמיחת השיער מחדש. הערכה מלאה של השפעת 
התכשיר תוכל להיעשות רק כעבור שנה של טיפול. 
אם אינך רואה שיפור בצמיחת השיער לאחר שנה 
של שימוש, יש להפסיק את הטיפול. המינון היומי 
 המקסימלי הנו 2 מ"ל: 1 מ"ל בבוקר ו- 1 מ"ל בערב 

)1 מ"ל = 7 התזות(.
שימוש תכוף ו/או בכמות גדולה יותר לא יגביר את 
צמיחת השיער, עלול לגרום לתופעות לוואי מרובות 
יותר ואף עשוי לגרום לתופעות לוואי הקשורות בירידה 
בלחץ הדם, כגון: כאב בחזה, סחרחורת, עילפון, קצב לב 
מהיר, התנפחות הגפיים. במקרה ואחת מתופעות אלו 

מופיעה יש להפסיק שימוש ולפנות לרופא מיד. 
השימוש  ההוראות.  פי  על  בטיפול  להתמיד  יש 
לטווח  אלא  מוגבלת  לתקופה  אינו   בתכשיר 

ארוך - לאורך שנים.
הפסקת הטיפול עלולה לגרום לחידוש תהליך הנשירה 

תוך 3-4 חודשים.

למה מיועדת התרופה?  .1
מינוקסי 2 מיועד להצמחת שיער הקרקפת אצל נשים 
וגברים בריאים בגילאי 18-65 במקרים של התקרחות 
מהסוג התורשתי בלבד. יש להיוועץ ברופא המטפל על מנת 
לוודא שסוג הנשירה שלך מתאים לטיפול בתכשיר זה.

קבוצה תרפויטית מרחיבי כלי דם, במתן מקומי, לטיפול 
בנשירת שיער.

לפני שימוש בתרופה  .2
אין להשתמש בתרופה אם:  

הינך בהריון או מניקה.  •
אתה רגיש )אלרגי( לחומר הפעיל או לכל אחד   •
מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה )ראה 

סעיף 6(.
גילך קטן מ- 18 שנים או גדול מ- 65 שנים.  •

הנשירה ממנה אתה סובל אינה על רקע תורשתי   •
)לדוגמא נשירה פתאומית ולא צפויה, נשירה הנובעת 

מטיפול תרופתי או מלידה(.
אתה קירח לחלוטין או שכל שיער הגוף שלך   •

נשר.
אתה סובל מיתר לחץ דם, גם אם אינו מטופל.  •

אתה סובל מבעיה כלשהי המשפיעה על עור הקרקפת   •
)כגון: כווית שמש, פסוריאזיס וכו'(.

אתה מגלח את הקרקפת שלך.  •
מרככים  או  בקרמים, משחות  אתה משתמש   •
כגון:  למיניהם שנועדו לטפל בבעיות קרקפת, 
דיטרנול - לטיפול בפסוריאזיס, טרטינואין הנועד 
חומרים   - קורטיקוסטרואידים  באקנה,   לטיפול 
 אנטי-דלקתיים, כגון: הידרוקורטיזון, בטאמתאזון, 

פרפין - מרכיב נפוץ בקרמים לשיער.
יש לך חבישה מכל סוג שהוא על הקרקפת.  •
אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

אם הנך סובל או סבלת מליקוי בתפקוד הלב )לרבות   •
הפרעות קצב, תעוקת חזה או כאבים בחזה ו/או בעיות 
בזרימת הדם(, הכליה, מערכת הדם )כגון קרישה 

וכו'(.
יש לוודא טרם שימוש בתרופה שעור הקרקפת בריא   •

ולא פגום.
אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי עליך   •

להודיע על כך לרופא לפני השימוש בתרופה.
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות   
אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר 
על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא 

או הרוקח לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:
טיפול ביתר לחץ דם )כגון: הידראלאזין( - מחשש  	•

להגברת פעילותן.
טיפול מקומי בקרקפת. 	•

הריון והנקה   
אין להשתמש אם הינך בהריון או מניקה.

עישון  
התכשיר דליק, לכן אין לעשן בקרבתו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה  
המרכיב פרופילן גליקול המצוי בתמיסה עשוי לגרום 

לגירוי עור הקרקפת.
התכשיר מכיל גם אלכוהול, שבמגע בעיניים עשוי לגרום 
לצריבה. במידה והתכשיר נכנס לעיניים, לפה או בא 
במגע עם עור פגום, יש לשטוף את האזור תחת מי 

ברז זורמים.

כיצד תשתמש בתרופה?  .3
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
הכמות המקסימלית לטיפול הינה 2 מ"ל ביום: 1 מ"ל 
בבוקר ו- 1 מ"ל בערב )1 מ"ל = 7 התזות(. יש לרווח 

לפחות 12 שעות בין שימוש אחד לשני. 
שימוש תכוף ו/או בכמות גדולה יותר לא יגביר את 
צמיחת השיער אך עלול לגרום לתופעות לוואי מרובות 
יותר, לכן יש להקפיד על מדידת המנה באמצעות 

מספר הלחיצות המומלץ.
אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להשתמש בתכשיר על שיער וקרקפת יבשים, בכמות 
כוללת של 1 מ"ל על כל אזורי ההתקרחות. אם ניתן 
יש להתחיל במרכז ההתקרחות ובאצבע נקיה יש לפזר 

את החומר. לאחר המריחה יש לשטוף היטב את הידיים. 
יש להימנע מטפטוף מינוקסי 2 על הפנים או על אזורי 
עור שמחוץ לאזור ההתקרחות. במידה ונשפך בטעות 

על אזור שאינו הקרקפת יש לשטוף היטב.
לאחר השימוש במינוקסי 2: יש להימנע מחפיפת הראש 
במשך כשעתיים. אין להשתמש במייבש שיער לזירוז 
ייבוש השיער מהתמיסה. אין להניח את הראש על הכר 
לפחות שעה אחרי מריחת הקרקפת. יש להימנע מחשיפת 

השיער לשמש.
ניתן להשתמש במינוקסי 2 בשתי צורות התזה, בחר 

בצורה שהכי מתאימה לך:
באמצעות המתז המקורי לטיפול בקרחות שאינן   .1

מכוסות בשיער כלל:
יש להסיר את מכסה הפלסטיק השקוף. א. 

להחזיק את הבקבוק בצורה אנכית, להתיז את  ב. 
התמיסה על האזור המטופל. כמות התמיסה הכוללת 
שיעשה בה שימוש )על כל אזורי ההתקרחות יחד( 

היא 7 התזות לכל היותר.
באמצעות מתז מוארך )מצורף לאריזה( לטיפול בקרחות   .2

המכוסות חלקית בשיער:
יש להסיר את מכסה הפלסטיק השקוף. א. 

יש להסיר במשיכה את חלקו העליון של המתז )החלק  ב. 
בעל החריר( ולהרכיב במקומו את המתז המוארך.

להחזיק את הבקבוק בצורה אנכית, להתיז את  ג. 
התמיסה על האזור המטופל. כמות התמיסה הכוללת 
שיעשה בה שימוש )על כל אזורי ההתקרחות יחד( 

היא 7 התזות לכל היותר.
יתכן והצמיחה הראשונית תראה רכה ופלומתית אך 

בסופו של דבר השיער יצמח כשיער רגיל.
אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, יש למרוח 
מנה מיד כשנזכרת אך לא אם נזכרת קרוב לזמן הטיפול 

הבא. אין ליטול מנה כפולה.
כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

יש למרוח את התכשיר רק כאשר הקרקפת והשיער 
יבשים לגמרי. יש להתמיד בטיפול על פי ההוראות. הפסקת 
הטיפול תגרום קרוב לוודאי לנשירה של השיער שצמח 

וחידוש תהליך הנשירה תוך 3-4 חודשים.
בדיקות ומעקב

בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם, 
שתן, תפקוד הכליות, הלב ומערכת הנשימה. אם הנך 
רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על 
כך לרופא לפני השימוש בתרופה. יש להישקל פעמיים 
בשבוע, במקרה של עליית משקל פתאומית יש לפנות מיד 
לרופא. חולים במחלות לב ו/או יתר לחץ דם, המטופלים 
בתרופה זו חייבים להיות בפיקוח רפואי במשך כל תקופת 
 הטיפול. אין להשתמש על קרקפת מודלקת, מגורה 

ו/או אדומה או בזמן טיפול בתכשיר אחר.
שים לב: לא לבלוע, תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני 

בלבד על הקרקפת. יש להימנע משאיפת התרסיס. 
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, 
פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא 

אריזת התרופה איתך. 
והמנה  התווית  בדוק  בחושך!  תרופות  ליטול   אין 
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם 

הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, 

היוועץ ברופא או ברוקח.

תופעות לוואי  .4
כמו בכל תרופה, השימוש במינוקסי 2 עלול לגרום לתופעות 
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת 

תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.
יש להפסיק השימוש ולפנות לרופא אם מתפתחות 

אחת או יותר מהתופעות הבאות:
גירוי/אודם, דלקת או פריחה מקומיים מתמשכים  	• 
ו/או חריפים, אקנה, בצקת באזורים שונים של הגוף, 
נפיחות בפנים, חוסר תחושה ברגליים, בידיים או 
בפנים, התנפחות הגפיים, כאב בחזה, קוצר או קשיי 
נשימה, סחרחורת, עילפון, פעימות לב מואצות, לחץ 
דם נמוך, כאב ראש, עלייה פתאומית ולא מוסברת 

.)Leukopenia( במשקל, מיעוט תאי דם לבנים
נשירת שיער שעשויה להופיע בתחילת הטיפול )2-6  	•

שבועות ראשונים לטיפול( ונמשכת מעל שבועיים.
אם תופעות מסוימות אינן חולפות כגון: אודם מקומי  	•
באזור הטיפול, גרד, יובש בקרקפת, קשקשים )לרוב 

מדובר בתופעות חולפות(.
תופעות לוואי נוספות:

מופיעות לעיתים קרובות: 
צמיחת שיער באיברי גוף אחרים, כולל על הפנים.

גרד, כולל פריחה מגרדת באזור האפליקציה ו/או גירוד 
בחלקי גוף שונים )כולל בעיניים(.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:
שינוי בצבע או במרקם השיער.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה 
סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ 

עם הרופא.

איך לאחסן את התרופה?  .5
מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור  	•
במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות 
ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא 

הוראה מפורשת מהרופא.
התפוגה  תאריך  אחרי  בתרופה  להשתמש  אין  	• 
)exp. date( המופיע על גבי האריזה/תווית. תאריך 

התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
נמוכה  בטמפרטורה  קריר,  במקום  לשמור  יש  	• 

.25°C -מ
המוצר דליק. יש להרחיק ממקור אש ו/או חום. 	•

מידע נוסף  .6
נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: 	•

 Alcohol 95%, purified water, propylene glycol,
dexpanthenol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?  •
האריזה מכילה בקבוק ספריי המכיל 80 מ"ל תמיסה   

וכן מתז מוארך.
יצרן	ובעל הרישום: תרימה, תוצרי רפואה ישראליים  	•

מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.
ב: הבריאות  משרד  ע"י  ואושר  נבדק  זה  עלון  	• 

ינואר 2013
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי  	•

במשרד הבריאות: 049.97.26155.00
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון 

זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.
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PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE 

WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS
(PREPARATIONS) - 1986

The medicine is dispensed 
without a doctor's prescription

MINOXI 2
SCALP SOLUTION
Composition: The active ingredient: Minoxidil 2%
Inactive ingredients and allergens in the preparation - 
see section 6.
Read this leaflet carefully in its entirety before using 
the medicine. This leaflet contains concise information 
about the medicine. If you have further questions, refer 
to the doctor or pharmacist.

Minoxi 2 is intended for adults aged 18-65 years in 
cases of balding of the hereditary type only. 
You must use properly. Consult with a pharmacist if 
you need further information.
Application of Minoxi 2 to the scalp stops hair loss 
and leads to hair regrowth in cases of balding in 
some of the preparation’s users. Studies done thus 
far have shown that 3 out of every 5 women who 
used Minoxidil for 8 months consecutively reported 
hair regrowth. 
The hair regrowth process, like the balding and 
hair loss process, is prolonged, therefore, use the 
preparation for at least 4 months in order to assess 
hair regrowth. Full evaluation of the preparation’s 
effect will only be possible after one year of treatment. 
If you do not see improvement in hair growth after one 
year of use, stop treatment. The maximum daily dose 
is 2 ml: 1 ml in the morning and 1 ml in the evening  
(1 ml = 7 sprays).
Frequent use and/or use of larger amount will 
not increase hair growth, may cause more side 
effects and may even cause side effects related 
to decreased blood pressure, such as: chest pain, 
dizziness, fainting, tachycardia, swelling of the limbs. 
If one of these effects occurs, stop use and refer to 
a doctor immediately.
Adhere to the treatment according to the instructions. 
Use of the preparation is not for a limited period, 
but rather, long-term - extending over years.
Interruption of treatment may lead to renewed hair 
loss within 3-4 months.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?
Minoxi 2 is intended for scalp hair regrowth among 
healthy women and men aged 18-65, in cases of 
hereditary-type balding only. Consult the attending 
doctor to confirm that your type of hair loss is 
compatible for treatment with this preparation.
Therapeutic group Vasodilators, for local use, to treat  
hair loss.

2. BEFORE USING THE MEDICINE

 Do not use the medicine if:
•	You are pregnant or breastfeeding.
•	You are sensitive (allergic) to the active ingredient 

or to any of the other ingredients included in the 
medicine (see section 6).

•	You are younger than the age of 18 or older than 
65.

•	The hair loss you are suffering from is not of 
hereditary origin (e.g., sudden and unexpected 
hair loss, hair loss as a result of pharmaceutical 
treatment or due to childbirth).

•	You are completely bald or you have lost all of your 
body hair.

•	You suffer from hypertension, even if not treated.
•	You suffer from any condition that affects the 

scalp’s skin (e.g., sunburn, psoriasis, etc.)
•	You shave your scalp.
•	You use various creams, ointments or lotions 

intended for treatment of scalp problems, such as: 
dithranol - for treatment of psoriasis, tretinoin - used 
to treat acne, corticosteroids - anti-inflammatory 
agents, e.g., hydrocortisone, betamethasone, 
paraffin - a common ingredient in hair creams.

•	You have any type of dressing on the scalp.

Special warnings regarding use of the medicine
•	 If you are suffering or have suffered from impaired 

function of the heart (including arrhythmia, angina 
pectoris, or chest pain and/or blood circulation 
problems), the kidney, the blood system (e.g., 
coagulation, etc.).

•	 Make sure, before use of the medicine, that the skin 
of the scalp is healthy and not damaged.

•	 If you are sensitive to any food or medicine, inform 
the doctor before use of the medicine.

 If you are taking, or have recently taken, other 
medicines, including non-prescription medicines 
and nutritional supplements, tell the doctor or 
pharmacist. It is especially important to tell the doctor 
or pharmacist if you are taking medicines from the 
following groups:
•	 Treatment of hypertension (e.g., hydralazine) - for 

fear of their increased activity.
•	 Local treatment of the scalp.
 Pregnancy and breastfeeding

Do not use if you are pregnant or breastfeeding.
 Smoking

The preparation is flammable, therefore, do not smoke 
near it.
 Important information regarding some of the 

medicine’s ingredients
The ingredient propylene glycol included in the solution 
may cause irritation of the scalp’s skin.
The preparation also includes alcohol, which upon 
contact with the eyes may cause burning. If the 
preparation comes into contact with the eyes, mouth or 
damaged skin, wash the area under running tap water.

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?
Check with the doctor or pharmacist if you are not sure.
The usual dosage is:
The maximal amount for treatment is 2 ml per day: 1 ml 
in the morning and 1 ml in the evening (1 ml = 7 sprays). 
Allow at least 12 hours between each use.
Frequent use and/or use of larger amount will not increase 
hair growth, but may cause more side effects; therefore, 
be sure to measure the dose by the recommended 
number of sprays.
Do not exceed the recommended dose.
Use the preparation on dry hair and scalp, at a total 
amount of 1 ml for the entire balding area. If possible, 
begin at the center of the balding areas and spread 
the solution with a clean finger. After application, wash 
your hands well. Avoid dripping Minoxi 2 on the face 
or on skin areas outside of the balding area. If some 
of it was accidentally spilled onto an area other than 
the scalp, wash it well.

After using Minoxi 2: avoid washing the head for two 
hours. Do not use a hair dryer to hasten hair drying 
from the solution. Do not place your head on a pillow 
for at least one hour after application on the scalp. 
Avoid exposure of the hair to the sun.

There are two ways of spraying Minoxi 2, choose the 
way that most suits you:
1. With the aid of the original nozzle spray, for treatment 

of balding areas that are not covered with any hair 
at all:
a. Remove the transparent plastic cover.
b. Hold the bottle vertically and spray the solution 

onto the treated area. The total quantity of 
solution to be used (on the entire balding areas 
together) should be no more than 7 sprays.

2. With the aid of the long nozzle spray (included in 
the pack), for treatment of balding areas partially 
covered with hair:
a. Remove the transparent plastic cover.
b. Pull off the upper part of the sprayer (the part 

with a hole) and replace it with the long nozzle 
spray.

c. Hold the bottle vertically and spray the solution 
onto the treated area. The total quantity of 
solution to be used (on the entire balding areas 
together) should be no more than 7 sprays.

The initial hair growth may look soft and downy, but 
the hair will eventually grow as normal hair.
If you forget to take the medicine at the required time, 
apply a dose as soon as you remember, unless you 
remembered almost at the time for the next treatment. 
Do not apply a double dose.
How can you contribute to the success of the 
treatment?
Only apply the preparation when the scalp and hair 
are completely dry. Adhere to the treatment according 
to the instructions. Interruption of treatment will most 
likely lead to  loss of hair that has grown and renewal 
of hair loss within 3-4 months.
Tests and follow-up
During the treatment period with this medicine, 
perform blood and urine tests and kidney, heart and 
respiratory system function tests. If you are sensitive 
to any food or medicine, inform the doctor before 
using the medicine. You should be weighed twice 
a week; in case of sudden weight gain, refer to the 
doctor immediately. Patients treated with this medicine 
who have heart disease and/or hypertension, must 
be under medical supervision throughout the entire 
treatment period. Do not use on an inflamed, irritated  
and/or red scalp or during treatment with another 
preparation.
Attention: Do not swallow; this medicine is intended 
for external use on the scalp only. Avoid inhalation 
of the spray.
If you have taken an overdose or if a child has 
accidentally swallowed the medicine, refer immediately 
to a doctor or proceed to a hospital emergency room 
and bring the package of the medicine with you.
Do not take medicines in the dark! Check the label and 
the dose each time you take medicine. Wear glasses 
if you need them.
If you have further questions regarding use of the 
medicine, consult a doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS
As with any medicine, use of Minoxi 2 may cause side 
effects in some users. Do not be alarmed when reading 
the list of side effects. You may not suffer from any 
of them.
Stop use and refer to a doctor if one or more of the 
following effects develop:
•	 Irritation/redness, persistent and/or severe local 

inflammation or rash, acne, edema in various parts 
of the body, swelling of the face, numbness of the 
legs, hands or face, swelling of the limbs, chest pain, 
shortness of breath or difficulty breathing, dizziness, 
fainting, accelerated heart beats, low blood pressure, 
headache, sudden and unexplained weight gain, 
low white blood cell count (leukopenia).

•	 Hair loss that may appear at the beginning of 
treatment (the first 2-6 weeks of treatment) that 
persists for more than two weeks.

•	 If certain effects do not pass, such as: local redness 
in the treated area, itching, dryness of the scalp, 
dandruff (mostly these effects are transient).

Additional side effects:
Occur frequently: 
Hair growth in other body parts, including the face.
Itchiness, including an itchy rash in the treated area 
and/or itchiness in other parts of the body, (including 
the eyes).
Side effects of unknown frequency:
Change in hair color or texture
If one of the side effects worsens, or if you suffer from 
a side effect not mentioned in the leaflet, consult with 
the doctor.

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?
•	 Avoid poisoning! This medicine and all other 

medicines must be kept in a safe place out of the 
reach of children and/or infants to avoid poisoning. 
Do not induce vomiting unless explicitly instructed 
to do so by the doctor.

•	 Do not use the medicine after the expiry date  
(exp. date) that appears on the package. The expiry 
date refers to the last day of that month.

•	 Store in a cool place, at a temperature below 
25°C.

•	 The product is flammable. Keep away from fire  
and/or heat sources.

6. FURTHER INFORMATION
•	 In addition to the active ingredient, the medicine 

also contains:
 Alcohol 95%, purified water, propylene glycol, 

dexpanthenol.
• What does the medicine look like and what are 

the contents of the package?
 The package contains a spray bottle that contains 

80 ml solution, as well as a long nozzle spray.
•	 Manufacturer and license holder: Trima, Israel 

Pharmaceutical Products Maabarot Ltd., Maabarot 
4023000, Israel.

•	 This leaflet was checked and approved by the 
Ministry of Health in January 2013

•	 Registration number of the medicine in the National 
Drug Registry of the Ministry of Health:
049.97.26155.00




