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 לכבוד:
 חולים בבתי מרקחת בתי מנהלי
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 'ג02 מסגרתב המיובא Rotexmedica היצרן שלמ"ל  0יחב"ל /  00222 הפרין תכשירהנדון : 
 קמהדע חברת י"ע 

 
 

 

 

ואיסוף מהשוק של כל האצוות הקיימות של  הפרין בתכשיר חלקיקים המצאות על פרזניוס חברת של הודעתהבהמשך ל

 25000הפריןפעלה חברת קמהדע בתיאום עם משרד הבריאות ליבוא תכשיר  ,(3100103102התכשיר )ראה הודעתנו מיום 

 . Rotexmedicaשל יצרן חלופי יחב"ל/ מ"ל(  0222)מ"ל  0 /(יחב"ליחידות בין לאומיות )

במהלך התקופה הקרובה ימצא ועל מנת לספק את צריכת השוק, הרשום שנוצר בתכשיר  המידי על מנת לתת מענה למחסור

שוק ( המיועד ל1903109, תוקף 21201אצווה ) Rotexmedicaמ"ל של היצרן  1 יחב"ל0 11131בשוק בישראל  תכשיר הפרין 

 ג'.39הגרמני והמיובא במסגרת 

 

 מבחינת היצרן והרכב התכשיר. גמריזהה ל ג' ע"י חברת קמדע,02ואשר מיובא באמצעות שבנדון יודגש כי התכשיר 

לוודא כי המידע המועבר במכתב זה על מנהל בית המרקחת במוסד הרפואי  .בתווית על האריזה ובעלוןההבדל היחיד הוא 

 השונות. רפואי במחלקותיעודי והסהצוות ההגיע לידיעת 

 :ג'39המיובא ע"י חברת קמדע במסגרת  Rotexmedicaתוצרת  להלן תווית התכשיר

 )החיצים המופיעים בתמונה אינם חלק מהאריזה(. .I.U-ולא כ .I.E-ב"ל מסומנות כיח בתכשיר זהיש לשים לב כי 
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 באנגלית הוחלף בעלוןהאריזה משווק עם ההעלון המקורי בגרמנית  ,ג'39-המיובא בתכשיר חלק קטן מאריזות ב נציין כי

והדבר אושר על ידי הנהלת אגף הרוקחות באופן  בישראל הרשום HEPARIN ROTEXMEDICA התכשיר עבור מאושר אשר
יושאר בתוך האריזה ולאריזה יצורף עלון באנגלית של התכשיר המאושר המקורי בגרמנית  העלון ביתר האריזות, .חריג

  בישראל. 

תכשיר להלן אריזת הב ג' מצ"39על מנת לסייע לצוותים המטפלים להבדיל בין התכשיר הרשום בישראל לזה המיובא ב 

 המאושר בישראל:רשום ה

  

 

 תודה על שיתוף הפעולה,

 בברכה,                                                                                                

 

 דר' איל שורצברג
 מנהל אגף הרוקחות

 
 
 
 
 

 העתק:
 מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' ארנון אפק

 ד"ר בעז לב, משנה למנכ"ל, משרד הבריאות
 ות, משרד הבריאד"ר אסנת לוקסנבורג, ראש המנהל לטכנולוגיות רפואיות ותשתיות

 משרד הבריאות ,ראש מנהל רפואה )בפועל( ,ד"ר ורד עזרא
 ד"ר דורית דיל נחליאלי, מנהלת המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי, משרד הבריאות

 המחלקה לניהול סיכונים ומידע תרופתי, משרד הבריאותדר' אינבינדר דניז, 
 דוברת משרד הבריאותעינב שמרון, 

 משרד הבריאות, הטיפול לבטיחות המערך, מטופלים בטיחות כירב תחום מרכזת ,דנה ארדגב' 
 רוקחים מחוזיים

  דע-חברת קמה
   שראלחברת 


