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التركيب:

األعراض الجانبية:
إضافة الى الفعالية المرغوبة للدواء ،قد تظهر أثناء فترة استعماله بعض األعراض الجانبية ،مثل:
تضخم الثديين ،موجات من
أعراض جانبية شائعة ج ًدا (تؤ ّثر على أكثر من  1من ضمن  01معالَجين) :دوخة ،إمساك ،غثيان ،حساسية أو
ّ

التفاعالت بين األدوية:
إذا كنت تتعاطى دوا ًء إضاف ًيا ،بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة بية وإضافات غذائية ،أو إذا انهيت العالج اآلن بدواء آخر ،فيجب ؤعالم
الطبيب المعالج ،وذلك لتفادي األخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعالت بين العقاقير ،خاصة األدوية التي تنتمي الى المجموعات
التالية :مضاداتتخثرالدمالمعطاةعنطريقالفم ،مستحضراتمضادةللهستامين (ترفينادينأواستميزول) ،سيزابريد (يستعملفي
عالجحاالتمعينةمنعسرالهضم)،سيكلوسپورين(لتثبيطجهازالمناعة)،معيقاتقنواتالكلس(لعالجضغطالدمالعاليأوحاالتمن
أمراض القلب) ،كيتوكونازول أو سيمتيدين.

كيف يؤثر الدواء على حياتك اليومية؟
قد يسبب استعمال الدواء بعض األحيان الى النعاس ،لذلك ،يجب التصرف بحذر شديد عند شياقة المركبة ،عند تشغيل الماكنات الخطرة
وفي كل فعالية تتطلب اليقظة.

تحذيرات:
يجب األخذ بعين االعتبار إجراء الفحوص الطبية الدورية أثناء فترة تناول هذا الدواء لوظائف الكبد.
يجب إبالغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.
يحتوي المستحضر على لكتوز (على شكل لكتوز مونوهيدرات) وتيتانيوم ديوكسيد ،ال َذين قد يس ّببان الحساسية لدى األشخاص
ّ
المركبين.
الحساسين لهذه

ال يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدمًا:
إذا كنت تعاني من خلل في وظيفة الكبد .إذا كنت تعاني من السكري وتتعاطى أنالوچات " "LHRHتشمل چوزرلين ،بوزرلين ،ليوپرولين
(ليوپروليد) وتريپتورلين.

ال يجوز استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية ألحد مركباته.
هذا الدواء غير مخصص لالستعمال لدى النساء ،بما في ذلك الحوامل والمرضعات.
ال يجوز إعطاء هذا الدواء لألطفال.
ال يجوز استعمال هذا الدواء بشكل متزامن مع ترفينادين ،استيمبزول أو سيزاپريد.

متى ال يجوز لك استعمال المستحضر؟

الفعالية الطبية:
لمعالجة سرطان الپروستات.

المجموعة الصيدالنية:
مستحضر مضاد لمنشطات الذكورة يتدخل في قسم من التأثيرات الهورمونية المنشطة للذكورة داخل الجسم.

Lactose Monohydrate, Povidone (K-29/32), Crospovidone, Sodium Lauryl Sulfate, Magnesium Stearate,
Purified Water, Hypromellose, Titanium Dioxide (E171), Macrogol (PEG 4000).

المركبات الغير فعالة:

أيضا على حوالي  182ملغم لكتوز مونوهيدرات.
كل قرص يحتوي ً

كل قرص مطلي يحتوي علىBicalutamide 150 mg :

أقراص مطلية

بيكالوتاميد اينوڤاميد  150ملغم

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) 1986
إقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء
هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب
أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص من قبلها في كانون األول 2011

المنتج :سينتون ،هولندا (من قبل سينتون هيسبانيا ،اسبانيا).
صاحب االمتياز والمستورد :إينوڤاميد م.ض ،.ش.خ ،513988089 .ص.ب ،62 .إيڤن يهودت .40500

رقم سجل الدواء146.99.33443.00 :

التخزين:
يجب حفظ هذا الدواء في مكان بارد (دون  25درجة مئوية) ،في علبته األصلية.
تبقى األدوية صالحة لفترات محدودة فقط ،حتى ولو ظلت في علبتها األصليةوتم حفظها بموجب تعليمات الخزن .الرجاء مالحظة تاريخ
انتهاء صالحيةالمستحضرالمدونةعلىالعبوة .فيحالةالشك! عليكاستشارةالصيدليالذيصرفلكهذاالدواء .اليجوزتخزينأدوية
مختلفة في نفس العبوة

تجنب التسمم!
يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعي ًدا عن متناول أيدي األطفال و/أو الرضع ،وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء عليك التوجه الى المستشفى حاال ً مصطح ًبا عبوة الدواء.
ال تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
هذا الدواء وصف لعالج مرضك ،وقد يسبب الضرر لمريض آخر .ال تعط من الدواء الى أقاربك ،جيرانك أو معارفك.
ال تتناول الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء .ضع النظارات الطبية إذا
لزم األمر ذلك.

كيف تستطيع أن تساهم في نجاح العالج؟
يجب إكمال العالج الموصى به من قبل الطبيب.
ال تتوقف عن استعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

إرشادات االستعمال:
ال يجوز سحق ،مضغ ،أو شطر القرص الى نصفين! يجب بلع القرص كامالً مع الماء.
يجب تناول القرص يوم ًيا في نفسي الوقت.

الجرعة الدوائية:
حسب تعليمات الطبيب فقط.
في حال عدم وجود تعليمات أخرى للطبيب ،فالجرعة الدوائية االعتيادية للكبار هي قرص واحد في اليوم.
ال تتجاوز الجرعة الموصى بها.
إذا نسيت تناول الدواء في الزمن المحدد ،فال يجوز تناول جرعة دوائية إضافية ،وإنما االستمرار في البرنامج العادي لتناول الدواء.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة ،أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام ،عليك عندئد مراجعة الطبيب حاال ً.

ً
خاصا:
األعراض الجانبية التي تقتضي اهتمامًا
أعراض جانبية شائعة ج ًدا (تؤ ّثرعلىأكثرمن 1منضمن  10معالَجين) :آالمفيالبطن ،دمفيالبول (شائعج ًدا) :راجعالطبيبفورًا.
صعوبات خطرة في التنفّ س ،أو تفاقم فجائي في صعوبات التنفّ س ،التي قد يرافقها سعال أو سخونة .قد يتط ّور لدى بعض المرضى الذين
يتعالجون بالدواء التهاب رئة يس َّمى مرض رئوي بين نسيجي (غير شائع) :راجع الطبيب فورًا.
أعراض جانبية شائعة (تؤ ّثرعلى ّ
أقل من 1منضمن  10معالَجين) :اصفرارالجلدوالقسماألبيضللعين  -قدتكونعالماتلمشاكلفي
الكبد وفي حاالت نادرة عالمات لفشل كبدي :راجع الطبيب فورًا .آالم في البطن ،دم في البول :راجع الطبيب فورًا.
تحسسي.قدتشملاألعراضبدايةفجائيةلّ :
حكةشديدةفيالجلد(معكتلبارزة)أوانتفاخالوجه،
أعراضجانبيةغيرشائعة:تفاعل ّ
الشفتين ،اللسان ،الحلق أو أجزاء أخرى في الجسم ،ضيق نفس ،زفير أو صعوبات في التنفّ س  -راجع الطبيب فورًا.

الحرارة ،شعور بضعف ،انتفاخ ،فقر دم (قد يس ّبب الشحوب والتعب).
أعراض جانبية شائعة (تؤ ّثر على ّ
(صفار) .قد تكون هذه عالمات
أقل من  1من ضمن  01معالَجين) :اصفرار الجلد أو بياض العينين ُ
لمشاكلفيأداء الكبدأوفيحاالتنادرةفشلكبدي .فقدانالشهيةللطعام ،انخفاضالشهوةالجنسية ،اكتئاب ،شعوربنعاس ،مشاكلفي
الهضم ،انتفاخ ،غازات في البطن ،تساقط شعر ،نمو شعر من جديد أو نمو شعر إضافيّ ،
حكة ،جلد جاف ،طفح جلدي ،عجز جنسي ،زيادة
وزن ،آالم في الصدر ،انخفاض في أداء القلب ،نوبة قلبية.
قد يس ّبب الدواء أحيان ًا تغ ّيرات في الدم ،األمر الذي يُلزم طبيبك بأن يقوم بفحوص دم مع َّينة.
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