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  باكسلوفید

  ملجم١٠٠ملجم/١٥٠أقراص مغلفة بطبقة رقیقة 

PF-07321332/ریتونافیر  

  السوق المرجعیة: المملكة المتحدة

  ): المملكة العربیة السعودیةPLDوفقًا لصحیفة معلومات المنتج المحلیة (أسواق إفریقیا والشرق األوسط المستخدمة السم المنتج نفسھ 

  )PILبیانات النشرة الداخلیة للمستحضر الصیدالني (
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  النشرة الداخلیة للمستحضر الصیدالني: –معلومات لمستخدم الدواء 

  ملجم أقراص مغلفة بطبقة رقیقة ١٠٠ملجم/ ١٥٠باكسلوفید 
PF-07321332/ریتونافیر  

یخضع ھذا الدواء لمراقبة إضافیة. سوف یسمح ذلك بالتعرف السریع على المعلومات الجدیدة المتعلقة بالسالمة. یمكنك المساعدة من خالل 
  لمعرفة كیفیة اإلبالغ عن األعراض الجانبیة. ٤اإلبالغ عن أي أعراض جانبیة قد تُصاب بھا. انظر نھایة القسم 

  النشرة جیًدا قبل استعمال أو تناول ھذا الدواء قم بقراءة ھذه
  احتفظ بھذه النشرة، ألنك قد تحتاج إلیھا الحقًا.-
  في حال كانت لدیك أي أسئلة تتعلق بھذا المستحضر، قم باستشارة الطبیب أو الصیدلي. -
ألي شخص حتى وإن كان ھذا الشخص إن ھذا الدواء قد تم صرفھ خصیًصا لك بناًء على وصفة طبیة، ولھذا یجب علیك عدم إعطائھ   -

  یعاني من نفس األعراض التي سبق وأن عانیت منھا.
 قم باالتصال بطبیبك المعالج أو الصیدلي في حال زیادة حدة األعراض الجانبیة أو اإلصابة بعرض جانبي لم یتم ذكره في ھذه النشرة. انظر-

  .٤القسم 

  تحتوي ھذه النشرة على:

  ا ھي دواعي استعمالھما ھو باكسلوفید وم  .١
  قبل القیام بتناول أو استعمال باكسلوفید  .٢ 
  طریقة استخدام باكسلوفید  .٣
  األعراض الجانبیة  .٤
  ظروف تخزین باكسلوفید  .٥ 
  معلومات إضافیة  .٦

  ما ھو باكسلوفید وما ھي دواعي استعمالھ  .١

  .١٩-الحاالت الخفیفة إلى المتوسطة من كوفیدیُعد باكسلوفید دواًء مضاًدا للفیروسات یُستخدم في عالج 
عن اإلصابة بفیروس. یوقف باكسلوفید تكاثر الفیروس في الخالیا ویعمل ھذا على منع الفیروس من التكاثر في الجسم. یمكن لھذا  ١٩-ینتج كوفید

  أن یساعد جسمك على التغلب على العدوى الفیروسیة، وقد یساعدك على التحسن بشكل أسرع.

. یُطیل ١٩-فعاًال ضد الفیروس المسبب لكوفید PF-07321332وریتونافیر. یُعد  PF-07321332وي باكسلوفید على المادتین الفعالتین یحت

  .PF-07321332ریتونافیر من التأثیر العالجي لـ

. یُستخدم فقط مع ١٩-سطة من فیروس كوفیدعاًما فأكبر المصابین بحالة خفیفة إلى متو ١٨یُستخدم باكسلوفید مع البالغین الذین تبلغ أعمارھم 
  إلى شدیدة، بما في ذلك حاالت الدخول إلى المستشفى أو الوفاة. ١٩-المرضى المعرضین لنسبة خطر مرتفعة من تفاقم حالة اإلصابة بكوفید

  یجب علیك التحدث إلى طبیب إذا كنت ال تشعر بتحسن أو إذا ساءت حالتك أثناء العالج بباكسلوفید.

  قبل القیام بتناول أو استعمال باكسلوفید  .٢

  موانع استعمال باكسلوفید
  ).٦أو ریتونافیر أو أي من المكونات األخرى لھذا الدواء (المدرجة في القسم  PF-07321332إذا كنت مصاًبا بالحساسیة تجاه   -
  إذا كنت تعاني من مرض كبدي أو كلوي شدید.  -
ة التالیة. قد یسبب تناول باكسلوفید مع ھذه األدویة أعراًضا جانبیة خطیرة أو مھددة للحیاة أو قد یؤثر على آلیة إذا كنت تتناول أًیا من األدوی  -

  عمل باكسلوفید:
(یُستخدم لعالج أعراض تضخم البروستاتا) ألفوزوسین  
(أدویة تُستخدم لتخفیف األلم) بیثیدین، بیروكسیكام، دیكستروبربوكسیفین  
لعالج ألم الصدر المزمن [الذبحة]) رانوالزین (یُستخدم  
(أدویة تُستخدم لعالج السرطان) نیراتینیب، فینیتوسالكس  
 أمیودارون، بیبریدیل، درونیدارون، إنكانید، فلیكانید، بروبافینون، كینیدین (أدویة تُستخدم لعالج حاالت القلب والعمل على تنظیم

  ضربات القلب غیر المنتظمة)
 (یُستخدم لعالج حاالت العدوى البكتیریة)حمض الفوسیدیك  
(یُستخدم لعالج النقرس) كولشیسین  
(أدویة تُستخدم لعالج حاالت الحساسیة) أستیمیزول، تیرفینادین  
(یُستخدم لعالج االكتئاب) لوراسیدون  
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 الشدید واألفكار أو المشاعر غیر بیموزید، كلوزابین، كویتیابین (أدویة تُستخدم لعالج الفصام واالضطراب ثنائي القطب واالكتئاب
  الطبیعیة)

(أدویة تُستخدم لعالج الصداع النصفي) ثنائي ھیدروإرجوتامین وإرجوتامین  
(أدویة تُستخدم لوقف النزیف المفرط الذي قد یحدث بعد الوالدة أو اإلجھاض) إرجونوفین، میثیل إیرجونوفین  
(یُستخدم لتخفیف بعض مشكالت المعدة) سیسابرید  
ستاتین، سیمفاستاتین، لومیتابید (أدویة تُستخدم لتقلیل الكولیسترول في الدم)لوفا  
([یُعرف أیًضا بالعجز الجنسي] أدویة تُستخدم لعالج خلل االنتصاب) آفانافیل، فاردینافیل  
لرئوي)یُستخدم لعالج ارتفاع ضغط الدم الشریاني الرئوي (ضغط الدم المرتفع في الشریان ا) ®سیلدینافیل (ریفاتیو  
 كلونازیبام، دیازیبام، إستازوالم، فلورازیبام، تریازوالم، میدازوالم التي تؤخذ عن طریق الفم (أدویة تُستخدم لتخفیف القلق و/أو

  صعوبات النوم)
(أدویة تُستخدم لمنع حدوث النوبات والتحكم بھا) كاربامازیبین، فینوباربیتال، فینیتوین  
(تُستخدم لعالج السل) ریفامبین  
(دواء عشبي یُستخدم لعالج االكتئاب والقلق) (ھایبریكوم بیرفوراتوم) عشبة سانت جون  

  االحتیاطات عند استعمال باكسلوفید
  ) أقل فعالیة.HIVقد یؤدي عالج باكسلوفید إلى أن تصبح األدویة المستخدمة لعالج فیروس نقص المناعة البشریة (

  مرض الكبد
  الخاص بك إذا كنت مصابًا أو سبق أن أصبت بمرض في الكبد. ال تأخذ باكسلوفید إذا كنت تعاني من مرض كبدي شدید.أخبر مقدم الرعایة الصحیة 

  األطفال والمراھقون
  عاًما ألنھ لم تتم دراسة باكسلوفید مع األطفال والمراھقین.١٨ال تعِط باكسلوفید لألطفال والمراھقین الذین تقل أعمارھم عن 

  وائیة مع أخذ ھذا المستحضر مع أي أدویة أخرى أو أعشاب أو مكمالت غذائیةالتداخالت الد
بما في ذلك ھناك أدویة أخرى قد ال تتماشى مع باكسلوفید. أخبر طبیبك أو الصیدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخًرا أو قد تتناول أي أدویة أخرى، 

  ة طبیة والفیتامینات والمكمالت العشبیة.األدویة التي یتم الحصول علیھا بوصفة طبیة أو دون وصف

ألنِك قد تحتاجین إلى اتخاذ احتیاطات أكثر لمنع الحمل مثل استخدام شریكِك لواٍق ذكري یُرجى إخبار طبیبِك إذا كنِت تتناولین حبوبًا لمنع الحمل

  .الحمل والرضاعة")(انظر أدناه "

  كنت تتناول أیًا مما یلي:بصفة خاصة، ینبغي لك إبالغ طبیبك أو الصیدلي إذا 
األدویة الُمستخدمة لعالج اضطرابات االنتباه، مثل مشتقات أمفیتامین على سبیل المثال میثیلفینیدات ودیكسامفیتامین  
 المشابھة األدویة الُمستخدمة لعالج اآلالم الشدیدة، مثل مورفین وفینتانیل ومیثادون وبوبرینورفین ونوربوبرینورفین واألدویة األخرى

  للمورفین

األدویة الُمستخدمة لعالج حاالت القلب والعمل على تنظیم ضربات القلب غیر المنتظمة، مثل دیجوكسین  
تین األدویة الُمستخدمة لعالج السرطان، مثل أفاتینیب وأبیماسیكلیب وأبالوتامید وسیریتینیب وداساتینیب ونیلوتینیب وفینكریستین وفینبالس

  ستاماتینیب وإیبروتینیب وإیفوسیدنیبوإنكورافینیب وفو
األدویة الُمستخدمة لزیادة سیولة الدم (مضادات التجلط)، مثل وارفارین وأبیكسابان ودابیجاتران وریفاروكسابان وفوراباكسار  
األدویة الُمستخدمة لعالج التشنجات، مثل دیفالبروكس والموتریجین وفینیتوین  
مثل أمیتریبتیلین وفلوكسیتین وإیمیبرامین ونورتریبتیلین وباروكسیتین وسیرترالین ودیسیبرامیناألدویة الُمستخدمة لعالج االكتئاب ،  
األدویة الُمستخدمة لعالج حاالت الحساسیة، مثل فیكسوفینادین ولوراتادین  
فوریكونازولاألدویة الُمستخدمة لعالج حاالت العدوى الفطریة (مضادات الفطریات)، مثل كیتوكونازول وإیتراكونازول و  
 األدویة الُمستخدمة لعالج حاالت العدوى البكتیریة (المضادات الحیویة ومضاد المتفطرات)، مثل ریفابوتین وإریثرومیسین وأتوفاكون

  وبیداكویلین ودیالمانید وكالریثرومیسین وسلفامیثوكسازول/تریمیثوبریم

 ،مثل أمبرینافیر وأتازانافیر ودارونافیر وفوسامبرینافیر وإیفافیرینز األدویة الُمستخدمة لعالج عدوى فیروس نقص المناعة البشریة
  ومارافیروك ورالتجرافیر وزیدوفودین

األدویة الُمستخدمة لعالج االضطرابات النفسیة أو المزاجیة، مثل ھالوبیریدول وریسبیریدون وثیوریدازین  
رئة مثل مرض االنسداد الرئوي المزمن (األدویة الُمستخدمة لعالج الربو والمشكالت األخرى المتعلقة بالCOPD) مثل سالمیتیرول ،

  وثیوفیلین
األدویة الُمستخدمة لعالج ضغط الدم المرتفع (ارتفاع ضغط الدم)، مثل أملودیبین ودیلتیازیم ونیفیدیبین  
وریوسیجواتاألدویة الُمستخدمة لعالج ضغط الدم المرتفع في األوعیة الدمویة التي تغذي الرئتین، مثل بوسنتان  
 األدویة الُمستخدمة لعالج عدوى فیروس االلتھاب الكبدي الوبائيCمثل جلیكابریفیر/بیبرنتاسفیر ،  
األدویة الُمستخدمة لتقلیل الكولیسترول في الدم، مثل أتورفاستاتین وفلوفاستاتین وبرافاستاتین وروسوفاستاتین  
وسبورین وتاكرولیموس وإیفیرولیموساألدویة الُمستخدمة لتثبیط جھازك المناعي، مثل سیكل  
األدویة الُمستخدمة لعالج خلل االنتصاب (المعروف أیًضا بالعجز الجنسي)، مثل سیلدینافیل وتاداالفیل  
األدویة الُمستخدمة كمھدئات ومنومات وعوامل مساعدة للنوم، مثل ألبرازوالم وبوسبیرون وزولبیدیم  
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قشریة المستخدمة لعالج االلتھاب، مثل بودیزونید ودیكسامیثازون وبروبیونات فلوتیكاسون الستیرویدات بما في ذلك الستیرویدات ال
  وبریدنیزولون وتریامسینولون

:أي من األدویة المحددة األخرى التالیة  
o(یُستخدم لإلقالع عن التدخین) بوبروبیون  
oول الُمستخدمة لمنع الحملموانع الحمل الفمویة أو الصقات منع الحمل التي تحتوي على إیثینیل إسترادی  
o میدازوالم الذي یُعطى عن طریق الحقن (یُستخدم للتھدئة [حالة من الیقظة ولكن تتسم بالھدوء شدید االسترخاء أو النعاس

  أثناء الخضوع الختبار أو إجراء طبي] أو التخدیر)
o([قصور الدرقیة] ُیُستخدم لعالج خمول الغدة الدرقیة) لیفوثیروكسین  

ال تبدأ في تناول دواء جدید دون احتفظ بقائمة تضم األدویة الخاصة بك لتعرضھا على طبیبك والصیدلي.العدید من األدویة مع باكسلوفید.تتفاعل 

  إخبار طبیبك. یمكن لطبیبك أن یخبرك ما إذا كان من اآلمن تناول باكسلوفید مع أدویة أخرى.

  الحمل والرضاعة
ناء الحمل. ال توجد معلومات كافیة للتأكد مما إذا كان باكسلوفید آمنًا لالستخدام أثناء الحمل ومن غیر المعروف ال یوصى باستخدام باكسلوفید أث

  ما إذا كان باكسلوفید سیؤذي طفلك أثناء الحمل.

امرأة قادرة على اإلنجاب، یوصى إذا كنِت حامًال أو تعتقدین أنِك ربما تكونین حامًال أو تخططین للحمل، فاطلبي المشورة من طبیبِك. إذا كنِت 
عن العالج باالمتناع عن النشاط الجنسي أو استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء تناول باكسلوفید وحتى بعد اكتمال دورة طمث كاملة بعد التوقف

  باستخدام باكسلوفید.

الصحیة الخاص بك بذلك قبل تناول ھذا الدواء. ال یوصى إذا كنِت ترضعین طفلك رضاعة طبیعیة أو تخططین لذلك، فأخبري مقدم الرعایة
أیام بعد تناول آخر جرعة من باكسلوفید. وھذا ألنھ من غیر المعروف ما إذا كان باكسلوفید یصل إلى لبن ٧بالرضاعة الطبیعیة أثناء العالج ولمدة 

  الثدي وسیمر إلى الطفل.

  تأثیر باكسلوفید على القیادة واستخدام اآلالت
  لم یخضع باكسلوفید لالختبار على وجھ التحدید لمعرفة تأثیراتھ المحتملة على القدرة على القیادة أو تشغیل اآلالت.

  یحتوي باكسلوفید على الالكتوز (نوع من السكریات)
  إذا كان قد أخبرك طبیبك بأنك ال تتحمل بعض أنواع السكریات، فتواصل معھ قبل تناول ھذا المنتج الدوائي.

  معلومات عن محتوى الدواء من الصودیوم
  ملجم) لكل جرعة؛ أي أنھ یُعد "خالیًا من الصودیوم" تقریبًا.٢٣ملیمول من الصودیوم (١أقل من یحتوي ھذا الدواء على 

  طریقة استخدام باكسلوفید  .٣

  أو الصیدلي إذا لم تكن متأكًدا مما یجب علیك فعلھ.احرص دائًما على تناول ھذا الدواء تماًما كما أخبرك طبیبك أو الصیدلي. راجع طبیبك 

إذا كنت مصابًا بمرض في الكلى، یُرجى التحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك بشأن الحصول على جرعة مناسبة من باكسلوفید. إذا كنت
  .مصابًا بمرض كلوي متوسط، فستحتاج إلى تناول جرعة أقل من باكسلوفید. إذا كنت تعاني من مرض شدید في الكلى، یجب أال تتناول باكسلوفید

مع قرص واحد من PF-07321332وریتونافیر. الجرعة الموصى بھا ھي قرصان من PF-07321332تكون باكسلوفید من دوائین: ی
ن بلونین ریتونافیر عن طریق الفم مرتین یومیًا (في الصباح والمساء). تنقسم رقاقة شریط البلیستر المعدنیة لكل یوم من العالج إلى قسمین ملونی

) والجانب اآلخر للجرعة المسائیة AMأحد الجانبین للجرعة الصباحیة (–إلى األقراص التي یجب تناولھا في كل وقت من الیوم مختلفین لإلشارة

)PM.(  

  أقراص معًا في نفس الوقت.٣أیام. لكل جرعة، تناول كل الـ٥تستمر دورة العالج لمدة 

  حنھا. یمكن تناول باكسلوفید مع الوجبات أو دونھا.أبلع األقراص كاملة. ال تمضغ األقراص، أو تكسرھا، أو تط

  االستخدام في األطفال والمراھقین
  عاًما).١٨باكسلوفید لعالج األطفال والمراھقین (الذین یبلغون من العمر أقل من ال یستخدم

  الجرعة الزائدة من باكسلوفید
  الرعایة الصحیة الخاص بك أو توجھ إلى غرفة الطوارئ بأقرب مستشفى على الفور.إذا تناولت كمیة أكبر من الالزم من باكسلوفید، فاتصل بمقدم 

  نسیان تناول جرعة باكسلوفید
ساعات على الجرعة الفائتة، فال تتناول الجرعة الفائتة وتابع ٨إذا نسیت تناول إحدى جرعات باكسلوفید، فتناولھا بمجرد تذكرھا. إذا مرت أكثر من 

  كالسابق.تناول الدواء 
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  ال تتناول جرعة مضاعفة لتعویض جرعة منسیة.

  إذا شعرت بتحسن
  حتى إذا كنت تشعر بتحسن، ال تتوقف عن تناول باكسلوفید دون التحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك.

  إذا كانت لدیك أي أسئلة إضافیة حول استخدام ھذا الدواء، فاسأل طبیبك أو الصیدلي.

  الجانبیةاألعراض   .٤

اكسلوفید. قد كما ھو الحال بالنسبة لجمیع األدویة، قد یسبب ھذا الدواء أعراًضا جانبیة، إال أنھا ال تصیب الجمیع. لم یتناول الكثیر من األشخاص ب
  معروفة في الوقت الحالي.تحدث أعراض جانبیة خطیرة وغیر متوقعة. ال یزال باكسلوفید خاضعًا للدراسة، لذلك من الممكن أال تكون جمیع المخاطر 

  أشخاص١٠قد تصیب ما یصل إلى شخص واحد من بین كل شائعة:
اإلسھال  
القيء  
تغیر في حاسة التذوق  

  اإلبالغ عن األعراض الجانبیة
النشرة. باإلبالغ عن األعراض إذا أُصبت بأي أعراض جانبیة، فتحدث إلى طبیبك أو الصیدلي. یتضمن ذلك أي أعراض جانبیة محتملة غیر مدرجة في ھذه 

  الجانبیة، یمكنك المساعدة في توفیر المزید من المعلومات حول سالمة ھذا الدواء.

  اإلبالغ عن األعراض الجانبیة

المملكة العربیة السعودیة  

  المركز الوطني للتیقظ الدوائي
 :١٩٩٩٩مركز االتصال الموحد  
 :البرید اإللكترونيnpc.drug@sfda.gov.sa  
 :الموقع اإللكترونيhttps://ade.sfda.gov.sa  

دول الخلیج األخرى  

  الرجاء االتصال بالمؤسسات والھیئات الوطنیة في كل دولة.

  ظروف تخزین باكسلوفید  .٥

  احفظ ھذا الدواء بعیًدا عن مرأى ومتناول األطفال.
". یشیر تاریخ انتھاء الصالحیة EXPال تستخدم ھذا الدواء بعد تاریخ انتھاء الصالحیة الُمدون على العبوة الكرتونیة أو شریط البلیستر بعد الرمز "

  إلى آخر یوم من الشھر المذكور.

  مئویة.درجة ٢٥یخّزن في درجة حرارة أقل من 
  ال تحفظھ في البراد (الثالجة) أو تجمده.

ساعد ال تتخلص من أي أدویة عبر میاه الصرف أو مع المخلفات المنزلیة. اسأل الصیدلي عن كیفیة التخلص من األدویة التي لم تعد تستخدمھا. ست
  ھذه التدابیر في حمایة البیئة.

  معلومات إضافیة  .٦

  ما ھي محتویات باكسلوفید-أ
  وریتونافیر.PF-07321332المادتان الفعالتان في ھذا الدواء ھما -

  .PF-07321332ملجم من ١٥٠وردي مغلف بطبقة رقیقة على PF-07321332یحتوي كل قرص -
  ملجم من ریتونافیر.١٠٠یحتوي كل قرص ریتونافیر أبیض مغلف بطبقة رقیقة على -

https://ade.sfda.gov.sa/
mailto:npc.drug@sfda.gov.sa
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، "یحتوي باكسلوفید على ٢بلوري مكروي، والكتوز أحادي الھیدرات (انظر القسم ھي سلیولوز PF-07321332المكونات األخرى في -
الالكتوز")، وكروسكارمیلوز الصودیوم، وثاني أكسید السیلیكون الغرواني، وفومارات ستیریل الصودیوم. تحتوي طبقة الغالف الرقیقة 

  األحمر.على ھیبرومیلوز، وثاني أكسید التیتانیوم، وماكروجول، وأكسید الحدید
المكونات األخرى في ریتونافیر ھي كوبوفیدون، وسوربیتان لورات، وسیلیكا غروانیة ال مائیة، وفوسفات الكالسیوم الھیدروجیني الالمائي،-

وفومارات ستیریل الصودیوم. تحتوي طبقة الغالف الرقیقة على ھیبرومیلوز، وثاني أكسید التیتانیوم، وماكروجول، وھیدروكسي بروبیل 
  .٨٠لسلیولوز، وتلك، وسیلیكا غروانیة ال مائیة، وبولیسوربات ا

  ما ھو الشكل الصیدالني لباكسلوفید ووصفھ وحجم عبوتھ-ب
  قرًصا معبأً في عبوة كرتونیة.٣٠شرائط بلیستر بجرعة یومیة بإجمالي ٥تتوافر أقراص باكسلوفید في 

ملجم لكل منھما) ویوضح ١٠٠ملجم لكل منھا) وقرصین ریتونافیر (١٥٠(PF-07321332أقراص من ٤یحتوي كل شریط بلیستر یومي على 
  الشریط أي األقراص یجب تناولھا في الصباح وأیھا یجب تناولھا في المساء.

" 3CL" على أحد الجانبین و"PFEملجم المغلفة بطبقة رقیقة وردیة اللون، وبیضاویة الشكل، ومحفور علیھا "PF-07321332١٥٠أقراص 
  على الجانب اآلخر.

" Hتكون بلون بین األبیض واألبیض المائل للصفرة، وعلى شكل كبسوالت، ومحفور علیھا "ملجم المغلفة بطبقة رقیقة ١٠٠أقراص ریتونافیر 

  " على الجانب اآلخر.R9على أحد الجانبین و"

  اسم وعنوان مالك رخصة التسویق والمصنع-ج

  مالك رخصة التسویق
Pfizer Limited  

Ramsgate Road  
Sandwich, Kent  

CT13 9NJ  
United Kingdomالمملكة المتحدة ،  

  جھات التصنیع
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH  

Betriebsstätte Freiburg  
Mooswaldallee 1  

79090Freiburg  
Germanyألمانیا ،  

Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Little Connell

Newbridge,
Ireland (IRL)أیرلندا ،  

Pfizer Italia S.r.l.  
Localita Marino del Tronto  

631000 Ascoli, Piceno  
Italyإیطالیا ،  

  .٢٠٢٢ة ھذه النشرة بتاریخ ینایر/كانون الثاني راجعتمت م-د

  لقد ُمنح ھذا الدواء "موافقة مشروطة".
  األدلة التي سیتم التوصل إلیھا بشأن ھذا الدواء.وھذا یعني أنھ ال یزال ھناك المزید من 

  ستراجع الوكالة المعلومات الجدیدة بشأن ھذا الدواء كل عام على األقل، وسیتم تحدیث ھذه النشرة حسب الضرورة.



  

  ٢٠٢٢المملكة العربیة السعودیة، ینایر/كانون الثاني                                                                                    7من 7صفحة   

  إن ھذا الدواء

  الدواء مستحضر یؤثر على صحتك واستھالكھ خالفًا للتعلیمات یعرضك للخطر.-
  الطبیب وطریقة االستعمال المنصوص علیھا وتعلیمات الصیدلي الذي صرفھا لك.اتبع بدقة وصفة -
  إن الطبیب والصیدلي ھما الخبیران في الدواء وبنفعھ وضرره.-
  ال تقطع مدة العالج المحددة لك من تلقاء نفسك.-
  ال تكرر صرف الدواء بدون استشارة الطبیب.-

  ال تترك األدویة في متناول أیدي األطفال

  وزراء الصحة العربمجلس

  اتحاد الصیادلة العرب

  


