
 תערצ תרבדהל םייוסינ םוכיס
םידקשב דקשה

2007-2013



Eurytoma דקשה תערצ- יללכ עדימ amygdali

.הנשב דחא רוד דקשה תערצל§
.מ"מ6-8 וכרואו םוח עבצב שארה ,ןבל עבצב לחזה§

.ירפל תחא הציב הליטמ הערצה ביבאב§

.ןיעלגהמ ןוזינו חתפתמ לחזה§

 יוצמ וכותבו ,הימומ– רשונ וניא ךא ריחשמ עוגפ ירפ§
.הערצה לחז

 סנכנ אוהו לחזה תוחתפתה תמייתסמ ינוי שדוחב§
.אבה ביבאה דע המדרתל



א"פאנ :ןזה

.ררגנ םיבור ססרמ :לופיטה תטיש

 .הריגנ דע :סיסרת חפנ

26.3.07 ,12.3.07 :לופיטה ידעומ

רודילו סיסרת תורבח ישנא     |מ"הש-ךונח דוהא    |םיחמצה תצעומ-רגריב ןבואר

  םירמוחו תוטיש

םידקשב דקשה תערצ תרבדהל יוסינ
2007 ןושחנ



םידקשב דקשה תערצ תרבדהל יוסינתואצות
2007 ןושחנ

29.5.07-ב ץעל םיעוגנ תוריפ 'סמ עצוממ לופיט

א5 סקוטסיסאטמ 0.1%

א5.3 סקוטסיסאטמ 0.15%

א20.8 110סואיתורפ 0.15%

בא29.8 רטרטס 0.075%

ב113 שקיה



םידקשב דקשה תערצ תרבדהל יוסינתונקסמ
2007 ןושחנ

üץעל םיעוגנ תוריפ100לעמ( הובג היה הקלחב תועיגנהלאיצנטופ 
.)שקיהב עצוממב

üםינונימה ינשבסקוטסיסאטמהילופיט 
.רתויב םיליעיה םילופיטכ ואצמנ110סואיתורפהלופיטו



א"פאנ :ןזה

.ררגנ םיבור ססרמ :לופיטה תטיש

 .הריגנ דע :סיסרת חפנ

19.3.09 ,9.3.09 :*לופיטה ידעומ
)םימי10 +50%-ו החיג50%(
 אל דואמ התייה החירפה םיליגר אל םיימילקא םיאנת בקע *
 תרבדהל ישילש סוסיר תפסוהל  םיקשמב םרגש רבד ,הדיחא
.דבלב םיסוסיר ינש ועצוב ונלש יוסינב .הערצה

רודילו סיסרת תורבח ישנא     |מ"הש-ךונח דוהא    |םיחמצה תצעומ-רגריב ןבואר

  םירמוחו תוטיש

םידקשב דקשה תערצ תרבדהל יוסינ
2009 ןושחנ



8.6.09-ב ץעל םיעוגנ תוריפ 'סמ עצוממ לופיט

בא30.8 סקוטסיסאטמ 0.1%

ב13.8 סואיתורפ 0.15%

בא35.5 ןדימיא%2.0

בא29.5 ןדימיא 0.3%

בא48.5 רתורפ 0.2%

א74.8 שקיה

םידקשב דקשה תערצ תרבדהל יוסינתואצות
2009 ןושחנ



םידקשב דקשה תערצ תרבדהל יוסינתונקסמ
2009 ןושחנ

üתרבדהל רתויב ליעיה לופיטכ אצמנ110סואיתורפה לופיט 
.הז יוסינב הערצה

üהנוש היהש ידיחיה לופיטכ אצמנ110סואיתורפה לופיט 
.שקיההמ קהבומב

üלופיטמ תיטסיטטס ולדבנ אל םילופיטה ראש לכ 
.שקיההמוסואיתורפה



 .פ.א.נ :ןזה

:לופיטה ידעומ
)החיג30%(11.3.12
סואיתורפ ,היקסיב ,וטנבומ–19.3.12

סקוטסיסאטמו
םילופיטה ראש21.3.12-ו

4ל"זידהלא דבע יחתפ|3רנכש הקיבצ|2ימע ןב ידג  |1רשיבא זרא:םיעצבמה םש

4קמעה יאלקח זכרמ  |3מ"עבימיר  |2מ"עב םישתכמ  |1סטנמלארודיל :הרבחה םש

  םירמוחו תוטיש

 דקשב דקשה תערצ תעפוה תעינמ יוסינ
ץיק-ביבאה תנועב הערצ ץוביק עטמב
2012 הערצ



א.פ.נ תורזח 'סמ *ץעל םיעוגנ תוריפ 'סמ עצוממ לופיט
3 בא57.7 0.09%וטנבומ

4 ב15.5 0.1%סואיתורפ

4 ב13.5 0.15%סואיתורפ

4 בא53.5 0.15%ראטסאטצא

2 בא40 0.25%ראטסאטצא

4 בא50.8 0.5%ראטסאטצא

3 בא83 0.1%רוגור

4 בא47.3 0.15%ןויתרפוס

4 בא46.8 0.025% )1+2( ןופיא

2 בא79.5 0.05% )1+2( ןופיא

4 בא85 0.05% )2( ןופיא

3 בא54.7 0.1%סקוטסיסאטמ

3 בא56.7 0.04%היקסיב

4 א100 שקיה

םידקשב דקשה תערצ תרבדהל יוסינתואצות
2012 הערצ

.םיעוגנ תוריפ100-כ םשרנ ץעל םיעוגנ תוריפ100 לעמ *



םידקשב דקשה תערצ תרבדהל יוסינתונקסמ
2012 הערצ

üרתויב םיליעי ואצמנ ונחבנש םינונימה ינשבסואיתורפה ילופיט 
.דקשב דקשה תערצ תוחתפתה תעינמל

üהרורב אל לופיטה תוקלחמ קלחב הובגה תועיגנל הביסה.

üתוריפה רפסמש םיצעב ץעל םיעוגנ תוריפ100 לש ילמיסקמה םושירה 
 ןיב תועיגנב רעפה תא תיחפה תוריפ תואמ לש המרב היה םיעוגנ
.ההובג תועיגנ תמר םע םילופיטל הכומנה תועיגנה תמר םע םילופיטה



דקשב דקשה תערצ תרבדהל תיקשמ תיפצת
2013ה״לה ביתנ

:תיפצתה ילופיטו הנבמ

ד"מוא.פ.נ,פ"אאםינז תרגובמתקלח
סקוטסיסאטמוראטסא,סקוטסיסאטמ

53,פ"אאםינזתקלח
)אבה ףקשב טוריפ(סואיתורפתיפצת

53,פ"אאםינזתקלח
סקוטסיסאטמוראטסא,סקוטסיסאטמ

:לופיט ידעומ
23-24.13-ו8-9.3.12,14-17.3.12



)םנוד50(סואיתורפ תיפצת תקלח הנבמ :תיפצתה הנבמ ךשמה
2013ה״לה ביתנ

0.1%סואיתורפ9/3/13
0.1%סואיתורפ17/3/13

0.15%סקוטסיסאטמ24.3.13

0.1%סואיתורפ9/3/13
0.1%סואיתורפ17/3/13

טלחומ שקיה )תורצק( תורוש2



םיעוגנ תוריפ 'סמ *עצוממ
19.6.13-ב **אירב ץעל לופיט

4.6)13.2( )תרגובמ הקלח( יקשמ

3.1 )תיפצתל הכומס הקלח( יקשמ

4.5)12.5( 0.1%סואיתורפ םיימעפ

6.2
0.1%סואיתורפ םיימעפ
0.15%סקוטסיסאטמו

83 ***שקיה

תואצות
דבלב םחפ לא םוא ןז

.םיצע6 שקיהב לופיטל םיצע30 םילופיטב םגדמ לדוג     *
.הקלחל םישלח םיצע ללוכ עצוממ :םיירגוסב םירפסמ   **
.תוריפ100-כ ומשרנ ץעל םיעוגנ תוריפ100 לעמ םע םיצע ***



םישלח םיצע לש רתיתושיגר
שלח ץעל םיעוגנ תוריפ )30-60( תורשע תמועל אירב ץעל םיעוגנ םידדוב תוריפ רפסמ



תיפצתה תואצות םוכיס

 הלחה אל ןיידע28.2.13-ב( החיג30% ב עצוב ןושארה סוסירה§
.)החיגה

 םינזבו שקיהה תורושב האצמנ דקשה תערצ לש ההובג תועיגנ§
.תרגובמה הקלחב )ד"מוא.פ.נ( םישיגרה

 ההובג התייה םישלח םיצע לע תועיגנה תמר ,תוקלחה שולשב§
.תמדקומ החירפ ןכתיי– םיכומסה םיצעל האוושהב

.לדוג ירדס םתואב התייה םילופיטה לכבו תוקלחה לכב תועיגנה תמר§

 יקשמה לופיטל ההז המרב םיליעי ואצמנ0.1%סואיתורפה ילופיט ינש§
.םילופיט3 ללכש

 ינשל האוושהב םרת אל תיפצתב ישילשהסקוטסיסאטמה לופיט§
 .דבלבסואיתורפה ילופיט



תודות
ה"לה ביתנ ץוביקב עטמה תווצל

 עויסה לע ךונח דוהאו ןיל אסאל
  תיפצתה תואצות תניחבב

972-3-7606226

www.lidorr.com

972-3-7606222


