
 ٦٨٩١ -( مستحضرات) نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة

ّقّالدواءّبموجبّوصفةّطبيبّفقطُيسوّ 

 ٠٥٥ أورسوفالك

 أقراص مطلية

 : المادة الفعالة

 (. (Ursodeoxycholic acid وكسيكوليكئحمضّاألورسودي مملغ ٠٥٥: على ٠٥٥ أورسوفالك كلّقرصّمنيحتويّ

 . ٦ بندالالةّأنظرّلقائمةّالموادّغيرّالفعّ 

 .قبل أن تستعمل الدواءإقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها 

 . توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدليّ  ،إذا كانت لديك أسئلة إضافية. عن الدواء ملّخصةتحتوي هذه النشرة على معلومات 

 .بداّلكّأنّمرضهمّمماثلّفهوّقدّيسببّالضررّلهمّحتىّإذا. خرينآالّتعطهّإلىّ. هذاّالدواءّوصفّلعالجّمرضك

 

    ؟الدواءتم تخصيص ألي غرض . ٦

لدىّالمرضىّالذينّالّّ(primary biliary cirrhosis)التشمعّالصفراويّاألوليّفيّالمرارةّ الدواءّمخصصّلعالجّأعراض
 .يعانونّمنّتشمعّالكبدّ

 .األحماضّالصفراوية: الفصيلة العالجية 

 قبل استعمال الدواء. ٢ 
 

 :استعمال الدواء إذا ال يجوز

 التيّ اإلضافية منّالمركباتأليّمركبّأوّ( األحماضّالصفراوية) ةّالفعالةللمادّ ( ةلديكّحساسيّ ) كنتّحساًسااالستخدامّإذاّّالّيجوز
 (.٦ بندالأنظرّّ،الةلقائمةّالموادّغيرّالفعّ ) المستحضرّيحتويّعليها

 (قنواتّالمرارة)ّالقنواتّالصفراوية أو/و المرارةفيّ التهابينتّتعانيّمنّاندالعّكاالستخدامّإذاّّالّيجوز. 

 ّقنواتّالصفراويةانسدادّالّكنتّتعانياالستخدامّإذاّالّيجوز. 

 ّ(.فيّأعلىّالبطن تشنجاتّمتكررة/المآقدّيتجلىّب) نتّتعانيّمنّمغصّمراريكاالستخدامّإذاّالّيجوز 

 ّالمرارةّنتّتعانيّمنّحصىّمتكلسةّفيكاالستخدامّإذاّالّيجوز. 

 ّالّتتقلصّبشكلّصحيح المرارةاالستخدامّإذاّكانتّالّيجوز. 

 

 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

 (.٣ فيّالبند 'والمتابعة الفحوصات' أنظرّأيًضا) يجبّاستعمالّالدواءّتحتّإشرافّطبي 

 ّأخبرّطبيبك -'الدواءّإذايجوزّاستعمالّ ال' األوضاعّالتيُّذكرتّفيّالبند حدأإذاّعانيتّفيّالماضيّمن. 

  ّأنّيقللّمنّجرعةّ أنّيقررّالطبيب نهّمنّالمحتملأّحيثّ،أبلغّالطبيبّفوًرا ،العالجّأثناءفيّحالّأنكّتعانيّمنّإسهال
 .الدواءّأوّإيقافه

 ّفيّهذهّالحالةّ.ّفيّبدايةّالعالج(ّمثلّالحكة)فيّبعضّالحاالتّالنادرة،ّمنّالممكنّأنّتتفاقمّبعضّأعراضّتشمعّالمرارة
 (.'هانتب'٣ّانظرّالبندّ.ّ)باالستمرارّبالعالجّبواسطةّجرعةّأقلّقدّيوصييجبّالتوجهّإلىّالطبيبّالذيّ

 ّإذاّكنتّحساساّأليةّمادةّغذائيةّأوّأليّدواء،ّفعليكّإبالغّطبيبكّبذلكّقبلّتناولّالدواء. 
 

 :أورسوفالك بموازاة يتم تناولها ممكنة مع أدوية أخرى تفاعالت

الطبيبّأوّأخبرّ غذائية،بماّفيّذلكّأدويةّبدونّوصفةّطبيبّوإضافاتّ ،ونةّاألخيرةّأدويةّأخرىإذاّكنتّتتناولّأوّتناولتّفيّاآل
 تجدرّاإلشارةّإلىّأنّالقائمة)إذاّكنتّتتناولّاألدويةّالتاليةّ علىّوجهّالخصوصّيجبّإعالمّالطبيبّأوّالصيدلي. الصيدليّبذلك

 (: استشرّالطبيبّأوّالصيدليّمنّفضلك أحدّهذهّاألدوية تستعملكنتّّنإ اإذاّلمّتكنّمتأكدًّ. تشيرّإلىّالموادّالفعالةّفيّاألدوية أدناه
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 كنتّفيّحالّّ:ألومنيوم وأيًضاّمضاداتّالحموضةّالتيّتحتويّعلى (لخفضّالدهونّفيّالدم) ولپوكوليستي ميناكوليستير
 .تناولهّبساعتينأوّبعدّبساعتينّ يجبّاستعمالهاّقبلّتناولّأورسوفالك ،علىّاستعمالّهذهّاألدويةّامجبر

 أورسوفالكمنّالممكنّأنّيقللّ - (لخفضّضغطّالدم) ينپونيتردي (مضادّحيوي) سونپدا ،(مضادّحيوي) روفلوكساسينپسي 
 .امنّالمحتملّأنّتكونّهناكّحاجةّلتغييرّجرعته .منّتأثيرّهذهّاألدوية

 فحصّتركيزهّّعلىّالطبيبّيجب .الدواءعلىّامتصاصّتأثيرّالّأورسوفالكّمنّشأن - (مثبطّجهازّالمناعة) ورينپسيكلوس
 .عندّالحاجة ومالئمةّجرعته فيّالدم

 ّّمنّشأنّأورسوفالكّأنّيؤثرّعلىّفاعليةّالدواءّ-(ّلخفضّالكوليسترول)روزبستاتين. 

 فيّبعضّالحاالتّمنّالممكنّ:ّحبوبّمنعّالحملّوبعضّاألدويةّلخفضّالكوليسترولّوالدهنياتّفيّالدم،ّمثلّالكلوفايبرات
 .ّيجبّاستشارةّالطبيبّبشأنّذلك.ّأنّتؤثرّهذهّاألدويةّعلىّفاعليةّاألورسوفالك

 
 

ّوالطعاماستعمال الدواء 
 .يمكنّتناولّالدواءّدونّعالقةّبوقتّالوجبات

 لرضاعةواالحمل 
 .الطبيبّقبلّاالستعمالّاستشارةيجبّ ،أوّمرضعةّحامال ،إذاّكنتّتخططينّللحمل

 نساءّاللواتيّقدّيدخلنّفيّال. إالّإذاّقررّالطبيبّبأنّهذهّضرورةّمطلقة الّيجوزّاستعمالّالدواءّلدىّالنساءّالحوامل
 .الطبيببموجبّتوصياتّ منعالبحاجةّالستعمالّوسائلّ ،الحمل

 ّيجبّاستشارةّالطبيبّإذاّكنتّمرضعة.ّحليبّاألمّصغيرةّمنّالدواءّعنّطريقتنتقلّكمية. 

 :االستعمال لدى األطفال
ّ. حالةّالصحيةوال علىّوزنّالجسم إعطاءّالدواءيعتمدّ. أورسوفالك الّيوجدّتحديدّلسنّاستعمال

 

 ؟كيف تستعمل الدواء.   ٣
 

 .التأكدّمنّالطبيبّأوّالصيدليّإذاّلمّتكنّمتأكًداعليكّ. يجبّدائًماّاالستعمالّوفًقاّلتعليماتّالطبيب
ّ.  الجرعةّوطريقةّالعالجّمنّقبلّالطبيبّفقطيتمّتحديدّ

ّ.ّيجبّاستخدامّهذاّالدواءّفيّأوقاتّمتواترةّبموجبّماّيحددهّالطبيبّالمعالج
ةّالمرضّووزنك ّ.يتمّتحديدّالجرعةّبموجبّعمرك،ّحد 

ّ
 .أوقاتّالوجباتبدونّعالقةّ معّالماء يجبّبلعّاألقراص

 .لخطّالشطرّاوفقًّ شطرّاألقراصُيمكنّ
 . سحقالبخصوصّ معلوماتّنظراّلعدمّتوفر الّيجوزّسحقّاألقراص
 .الّيجوزّمضغّاألقراص

 
 .ال يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها

 
ّالحالةّهذهّفي.ّالعالجّبدايةّفي(ّالحكةمثلّ)ّالمرارةّتشمعّأعراضّبعضّتتفاقمّأنّالممكنّمنّالنادرة،ّالحاالتّبعضّفي! نتبهإ

،ّ(عادةّبعدّأسبوع)بعدّذلك،ّوبالتدريجّ.ّأقلّجرعةّبواسطةّبالعالجّباالستمرارّبالتوصيةّسيقومّالذيّالطبيبّإلىّالتوجهّيجب
 .ّسيقومّالطبيبّبرفعّالجرعة،ّإلىّحينّالوصولّإلىّالجرعةّالالزمة

 

 الفحوصات والمتابعة

 ٣ كل يوصىّبإجراءّالفحص بعدّذلك. كلّأربعةّأسابيع الكبدأداءّيجبّإجراءّفحوصاتّاألشهرّالثالثةّاألولىّمنّالعالجّخاللّ
 .أشهر

 ،إذاّكنتّمسهواًلّ. إذاّكنتّتعانيّمنّإسهالّمستمر توجهّإلىّالطبيبّفوًرا. كّإسهاللقدّيكونّهنا أكبر،إذا تناولت بالخطأ جرعة 

 .الستعادةّتوازنّاألمالحّوالسوائلّالخاصّبك ،سوائلمنّالّكميةّكافيةعلىّشربّإحرصّ

توجهّفوًراّإلىّالطبيبّأوّإلىّغرفةّالطوارئّفيّّ،الدواءّعنّطريقّالخطأبابتالعّطفلّّقامأوّإذاّّإذاّأفرطتّفيّتناولّالجرعة
ّ.المستشفىّمصطحًباّعبوةّالدواءّمعك
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بالجرعةّواألوقاتّ فيّالعالج استمر انما ،مضاعفةّفيّالمرةّالتاليةّالّتأخذّجرعة ،فيّالوقتّالمحدد إذا نسيت تناول الدواء

  .المحددة

 .يجبّالمداومةّعلىّالعالجّكماّأوصىّالطبيب

 . الطبيب استشارة دون بالدواء العالج إيقاف يجوز ال ة،الصحي حالتك على تحسسن طرأ لو حتى

 لزم إذا الطبية النظارات ضع. دواء فيها تتناول مرة كل في الدوائية والجرعة الملصق من تحقق! الظالم في أدوية الّيجوزّتناول
 .ذلك األمر

 
ّ.إستشرّالطبيبّأوّالصيدليّ ّ،إذاّكانتّلديكّأسئلةّإضافيةّحولّاستعمالّالدواء

 

 ةاألعراض الجانبي  . ٤
أنهاّتسببّأوّ األعراضّالجانبيةّعابرةإذاّلمّتكنّ. جانبيةّلدىّجزءّمنّالمستخدمينّاأعراض أورسوفالك قدّيسببّاستعمال ،كأيّدواء
 :منّالممكنّأنّالّتصابّبأيّمنها ،الّتفزعّمنّقراءةّقائمةّاألعراضّالجانبي ة .استشارةّالطبيبيجبّ ،تتفاقمّأنهاأوّ المضايقة

 
 (:مريض١٥٥ّكلّّمن ١٥ حتى١ لدىّتظهر) األعراضّالجانبيةّالتيّتظهرّفيّأوقاتّمتقاربة

 (تحذيراتّخاصةّمتعلقةّباستعمالّالدواء: أنظرّأيًضاّبند) إسهال أو/و برازّرخو. 

 (:مريض ٥٥٥,١٥ منّأصل١ -تظهرّلدىّأقلّمن) أعراضّجانبيةّنادرةّجًدا

 وقفّالعالجعندّ تحسنّجزئياًّي تدهورّفيّتليفّالكبد ،ألمّشديدّفيّالجانبّاأليمنّالعلويّمنّالبطن. 
 

 تكلسّالحصىّفيّالمرارة. 

 داءّالشرى (hives.) 

ّ !عليكّاستشارةّالطبيبّفوًرا بشعوركّالعام تغيرأيّأوّإذاّطرأّ ،لمُّتذكرّفيّهذهّالنشرة بأعراضّجانبيةفيهاّ تشعرّةأيّحالفيّ

 :األعراض الجانبية والتفاعالت بين األدوية لدى األطفال
 .يجبّعلىّاألهلّإبالغّالطبيبّالمعالجّبأيّعرضّجانبيّوبأيّدواءّإضافيّيتمّإعطاؤهّللطفل

ّ.أعالهّاألعراضّالجانبيةّوالتفاعالتّبينّاألدويةّالتيّتمّتفصيلهاّانظر
ّ

اإلبالغّعنّأعراضّجانبيةّفيّأعقابّالعالجّ"باإلمكانّإبالغّوزارةّالصحةّعنّاألعراضّالجانبيةّّمنّخاللّالضغطّعلىّالرابطّ
كّإلىّاالستمارةّالمحوسبةّلإلبالغّوالذيّيحول(www.health.gov.ilّ)الموجودّفيّالصفحةّالرئيسيةّلوزارةّالصحةّ"ّالطبي

ّ:عنّاألعراضّالجانبية،ّأوّعنّطريقّالدخولّإلىّالرابط
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic
@moh.gov.il 

 

 ؟ن الدواءيتخز ي ةكيف . ٠

 الرضعّوبذلك أو/و األطفال أيدي متناول عن بعيًدا مغلق مكان في آخر دواء وأي الدواء هذا حفظ يجب! تجنبّالتسمم 
 .الطبيب من صريحة تعليمات دون التقيؤالّتسببّ. التسمم تمنع

 الدواءّبعدّتاريخّانتهاءّالصالحيةّ استعمال يجوز ال(exp. dateّ)تاريخّانتهاءّيتطرقّ.ّالذيّيظهرّعلىّالعبوة
 .الصالحيةّإلىّاليومّاألخيرّمنّنفسّالشهر

 درجةّمئوية٥٠ّدونّفيّدرجةّحرارةّيجبّالتخزينّ: ظروفّالتخزين. 
 
        

ّإضافية معلومات .١

  المواد غير الفعالة التالية ة الفعالة يحتوي الدواء أيًضا علىد  اإضافة إلى الم: 
 Magnesium stearate, polysorbate 80, povidone K 25, microcrystalline cellulose, silica 

colloidal anhydrous , crospovidone, talc, hypromellose, macrogol 6000. 
 

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il
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  ةكيف يبدو  ؟الدواء وما هو محتوى العبو 
 .قرص ١٥٥ أو ٠٥ من بلويحة خطّشطر أقراصّبيضاءّمع

 (.العبوات كلّأحجاميتمّتسويقّأالّّمنّالممكن)
 

ّ.٩١٥٥٣٥١القدسّ ،٥٥٠. ب.ص ،ض.م مختبراتّرافا :صاحب التسجيل
ّ.فالكّفارم،ّفرايبورغ،ّألمانيا.ّد:ّالُمنتج

 
  ١٠٥ ٦٨ ٣٣٨٣٥ :األدوية الحكومي في وزارة الصحة سجلرقم تسجيل الدواء في 

 .٥٥١٦شهرّشباطّّهاّمنّقبلّوزارةّالصحةّفييفحصّهذهّالنشرةّوالمصادقةّعلتمّ
 

ّ.لكنّالدواءُّمخصصّلكالّالجنسين ،تمتّصياغةّهذهّالنشرةّبصيغةّالمذكر للتبسيطّوتسهيلّالقراءة

 
ّ
 
 
 
 


